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SAMMANFATTNING
Drömmen om en tunnel genom Hallandsåsen har funnits sedan tidigt 1900-tal. Syftet med 
denna järnvägstunnel är att göra västkustbanan mer effektiv och konkurrenskraftigare än 
vägen. Genom att ta bort flaskhalsen som den nuvarande järnvägen utgör kan tågkapaciteten 
samt tåghastigheten öka förbi Hallandsåsen. Detta är en riktning med miljön då tågen rullar 
med 100 % förnyelsebar energi vilket medför att miljöbelastningen kan minska.

I projekt Hallandsås används en tunnelborrmaskin (TBM) som är gjord för att både kunna
borr i hårt och mjukt bergmaterial. Då tunneln skall bli 8,6 kilometer lång har TBM:en 
kommit långt in i berget och det återstår ett par kilometer innan genombrott. Detta har lett till 
ökad risk för personalen ur brand och livräddningssynpunkt då räddningstjänstens 
förutsättningar i samband med brand är begränsade, på grund av att det är för långa
inträngningsvägar till TBM:en. Detta betyder att en viktig del av det förebyggande arbetet 
syftar till att öka personalens förutsättningar att agera rätt vid ett eventuellt nödläge.

Då lag om skydd mot olyckor (2003:778) enligt 2 kap 4 § beskriver att de som bedriver 
verksamhet är skyldiga att analysera riskerna där det finns fara att en olycka skall orsaka 
allvarliga skador. Därför blir syftet med uppsatsen att göra en kartläggning över 
tunnelpersonalens nuvarande förutsättningar att agera vid ett nödläge, rädda liv och släcka vid 
en eventuell tunnelbrand samt att komma med förslag på förbättringar. 

En teoretisk bas som fokuserar på samspelet mellan människa, teknik och organisation har 
används som metod för att analysera de förutsättningar och hinder som eventuellt erhålls på 
TBM:en. Analysen har genomförts med personliga intervjuer och platsundersökning för att få 
inblick i förhållandena som råder TBM:en samt litterärstudie.

Flertalet av de hinder som identifierats på TBM:en är av vägledande karaktär. Hinder som 
skyltning av handbrandsläckare, vattenridå, andningsskydd samt markering av utrymningsväg 
är några av de hinder som hittats och givits åtgärdsförslag på. Även har det givits 
åtgärdsförslag till den befintliga handlingsplan som finns för brand samt åtgärdsförslag för 
lindring av skador som eventuellt kan uppkomma vid en brand.

Nästa steg i att öka personalens förutsättningar är att studera om det finns möjlighet för 
personalen att utbildas för att genomföra rökdykning med rökdykarpaket. Då detta regleras av 
AFS 2007:7 ”Rök- och kemdykning” ges detta som förslag till fortsatt studie. Förutom de 
åtgärdsförslagen som har givits samt de förslagen till fortsatta studier anses personalen på 
TBM:en besitta goda förutsättningar att göra en första insats mot brand samt livräddning då 
det finns utrustning och utbildning för sådana ingripande.
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ABSTRACT
A tunnel thru Hallandsas has been a vision since early 20th century. The aim of a railway 
tunnel is to make the Västkustbanan more effective and competitive than the road. By 
removing the bottleneck which the current railway constitutes can the capacity and the speed 
of the train increase. This is a direction towards the environment thus the train runs with 100 
% renewable energy which can contribute to decreasing the environmental pollution.

In the project Hallandsas a tunnel boring machine (TBM) is being used that is constructed to 
be able to drill in either soft or hard rock. The project has lasted for many years and the TBM
has advanced several kilometers into the mountain. This has lead to an increase risk for the 
personal from a fire and life rescue point of view because of the fire brigade conditions for 
life recue due to a fire is limited. This means that an important part of the preventive work 
should be to increase the personal conditions to act correct if a possible emergency appears.

According to the Swedish law, they who carry out work activity are obliged to analyze the 
risks where there is danger that an accident may cause severe damage. Therefore the propose 
of this essay is to make a mapping over the current conditions on the TBM to act correct 
during an emergency, save lives and extinguish fire during an fire accident on the TBM and to 
provide suggestions for enhancement. 

A theoretical basis that focuses on the interaction between human factors, technology and 
organization has been used to analyze the conditions and obstacles that possibly can be found 
on the TBM. The analyze has been implemented with personal interview and observation for 
a better insight of the conditions on the TBM and a literary study. 

The majority of the obstacles that has been found on the TBM are of guideline nature. 
Obstacles like signposting of fire extinguisher, water curtain, respiration protections and 
display of evacuation route on the floor are some of obstacles that have been found on the 
TBM. These obstacles have been given suggestions for intervention. There are given 
intervention suggestions to the existing action plan for fire and for easing injury that possibly 
occurs when fire accidents take place.  

The next step to increase the personnel's conditions on the TBM is to study if there is a 
possibility to educate the personal to become smoke-helmeted fireman. This suggestion is 
regulated by Swedish AFS 2007:7 ”Rök- och kemdykning” and there for is given as a
suggestion for further studies. Apart from the intervention suggestions that has been given and 
the suggestions for further studies it is believed that the personnel on the TBM has good 
conditions to make an first effort against fire and life recue thus there are equipment for these 
intervening.
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1 INLEDNING
Järnvägstunneln genom Hallandsåsen är en viktig del av Västkustbanan mellan Göteborg och 
Lund som är i uppbyggnadsfasen. Att bygga en järnvägstunnel genom åsen medför att
transporter med tåg kan ske snabbare, oftare och med mer kapacitet än med den nuvarande 
järnvägen. Genom att använda en TBM har projektet kommit en bra bit in i tunnelbygget men
detta innebär samtidigt en ökad risk för personalen på TBM:en ur brand och 
livräddningssynpunkt.  

Då TBM:en som används vid projekt Hallandås befinner sig flera km in i tunneln är 
räddningstjänstens förutsättningar för insatser avseende livräddning i samband med brand 
begränsade. Det betyder att en viktig del av det förebyggande arbetet syftar till att öka 
personalens förutsättningar att agera rätt vid ett eventuellt nödläge.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att göra en kartläggning över tunnelpersonalens nuvarande
förutsättningar att agera vid ett nödläge, rädda liv och släcka vid en eventuell tunnelbrand 
samt att komma med förslag på förbättringar.

Frågeställningar som uppsatsen grundar sig på är:

 Vilka förutsättningar finns för personalen att agera vid krissituationer?
 Vilka hinder finns för personalen att agera vid krissituationer?
 Vilka möjligheter finns för förbättring avseende personalens förutsättningar att agera 

vid krissituationer?
 Vilka för- och nackdelar kan dessa förbättringar ge?

1.2 Målsättning

Målsättning med examensarbetet är att ge konkreta förslag som skall ge möjlighet till 
förbättrad säkerhet mot brand och livräddning för de personer som vistas och arbetar på 
tunnelborrmaskiner.

1.3 Metod

Metoden som användes för arbetet grundas på människa, teknik och organisation analys enligt
Rollenhagen (1995). Denna metod har genomförts med personliga intervjuer och 
platsundersökning för att få inblick i förhållandena mellan de mänskliga, tekniska och 
organisatoriska förutsättningarna som finns på TBM:en.  

Intervjuerna har genomförts muntligen med personal från Skanska-Vinci och räddningstjänst i 
Båstad. Personal som intervjuats från Skanska-Vinci är personer med teknisk erfarenhet som 
varit med i uppbyggnaden av TBM:en samt personal som dagligen arbetar med TBM:en. Från 
räddningstjänsten i Båstad har Stf. Räddningschef intervjuats. De intervjuade har fått 
möjlighet att korrekturläsa en utskrift av intervjun för att undvika fel och missförstånd.

Platsundersökningarna genomfördes för att få en uppfattning hur den tekniska utrustningen 
var uppbyggt samt dess placering på TBM:en. Sedan har det gjorts litteraturstudier över 
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TBM:ens befintliga brandförsvar och organisationens rutiner med inriktning på brand och 
livräddning. Även har lagen om skydd mot olyckor (2003:778) betraktats vad gällande den 
enskildes skyldigheter om olyckor samt arbetsmiljöverktes författningssamling om 
skyldigheter och rekommendationer angående person- och brandsäkerhet. Litteraturstudien 
baseras på information från internet, publikationer och rapporter.

Genom att studera den nuvarande situationen på TBM:en med en människa, teknik och 
organisation perspektiv kan personalens förutsättningar och hinder utifrån människa, teknik 
och organisation lättare åskådliggöras.

1.4 Avgränsning

Arbetet behandlar endast förmågan att släcka brand och rädda liv för personalen på TBM:en, 
som används i det pågående tunnelbygget genom Hallandsåsen. Arbetet behandlar från att en 
brand har uppstått på TBM:en till att personalen kommit till räddningskamrarna och 
möjligheten att lindra sina skador om det har uppkommit.

Hur brandbelastningen påverkar tunnelstrukturen och människors beteende vid brand kommer 
inte behandlas i detta arbete. Heller kommer inte eventuell miljöpåverkan som uppkommer 
vid brand att tas upp och driftförfarande av räddningskamrarna. Arbetet omfattar inte en 
fullständig analys.
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2 TEORI

2.1 Lag och ansvar

2.1.1 SFS 2003:778 ”Skydd mot olyckor”
Den 1 januari 2004 ersattes Räddningstjänstlagen med lagen om skydd mot olyckor 
(2003:778). Målet med den nya lagstiftningen är att öka förutsättningen för att förebygga och 
hantera olyckssituationer samt att skydda människor liv, egendom och miljö. 
(Räddningsverket, 2007)

I 2 kap 2§ och 4§ i lag om skydd mot olyckor beskriver lagen den enskildas skyldigheter 
gällande förebyggande av brand, släckning av brand, livräddning samt analys av riskerna i 
verksamheten. I dessa kapitel står det att det är ägare eller de som har rätt att bruka eller 
utnyttja fastigheten skall tillgodose utrustning för brandsläckning och livräddning samt skall i 
skälig omfattning vidta de åtgärder som behövs för att minska eller begränsa olyckor. Även är 
de som utövar verksamheten är skyldiga att analysera riskerna som finns i verksamheten.

Alltså är det ägaren eller brukaren av anläggningen som ytterst är ansvarig för att nödvändiga 
brandskyddsåtgärder blir vidtagna.

2.1.2 AFS 2003:2 ”Bergarbete”
I arbetsmiljöverkets författningssamling angående bergarbeten beskriver de åtagande som 
måste göras för att trygga säkerheten vid arbete under jord. De paragrafer som gäller 
utrymning, undsättning samt brandskydd kommer endast att beskrivas.

23§ till 28§ i står det beskrivet att varje arbetsplats som är belagt under jord skall ha 
anordningar som larmar vid brand, ras och utsläpp av skadliga gaser. Det skall även finnas 
minst två av varandra oberoende utrymningsvägar, skriftlig handlingsplan vid inträffad 
olyckshändelse samt skall sådana åtgärder vara vidtagna att snabb och effektiv 
brandbekämpning möjliggörs och att spridning av brandgaser effektivt förebyggs eller 
kontrolleras. Om det inte finns oberoende utrymningsvägar för säker utrymning skall det 
finnas mobila eller stationära räddningskammare att tillgå samt att utrymningsvägarna skall 
vara tydligt markerade. Utrymning från arbetsplats under jord skall övas regelbundet med 
minst en gång per år och uppgifter om hur många personer som vistas på arbetsplatsen skall 
finnas tillgänglig med syfte att lokalisera nödställda och att genomföra räddningsåtgärder.
(AFS, 2003)

2.2 Människa, teknik och organisation (MTO)

MTO analys är en teoretisk bas som enligt Rollenhagen (1995) används för att beskriva en 
fokus på tre sammanvävda delsystem som är människa, teknik och organisation. Syftet med 
en MTO analys är att studera hur människans förutsättningar samspelar med olika teknologier 
och organisationsformer. Och utifrån denna kunskap som erhålls från analyser skall arbete för 
ökad säkerhet inspireras med förebyggande åtgärder. Det är alltså samspelet mellan dessa tre 
delsystem som man finner de faktorer som är avgörande för säkerheten på en arbetsplats. 
(Rollenhagen, 1995)
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Verkligheten uppfattas på olika sätt för människor då detta beror på utbildning, erfarenhet och 
tradition vilket medför att människan också uppfattar risker och säkerhet på olika sätt. Oftast 
anses mänskliga handlingar eller tekniska brister vara bakomliggande orsaker till en olycka 
men det visar sig nästan alltid finnas djupt liggande orsaksrötter. Det visar sig i de flesta fall 
enligt Rollenhagen att det är kombinationer av mänskligt beteende, brister i 
säkerhetsorganisationen, brister i tekniken och ergonomi som tillsammans utgör olyckor. 
Därför är det nödvändigt att ha olika verklighetsperspektiv, olika kompetenser och 
kunskapsområden för att spegla de problem som omfattas i säkerhetsarbetet och hur dessa 
skall åtgärdas. (Rollenhagen, 1995)

Rollenhagen (1995) anser att genom inta ett systemperspektiv kommer man en god bit på 
vägen till säkerhet oavsett vilka teoretiska kunskaper man har i bagaget. Genom att betona 
människa och organisation med samma kraft som tekniken medför detta att ett 
helhetsperspektiv uppkommer. Främst är det relationen mellan dessa tre delsystem som är 
intressant men det är även nödvändigt att ha kunskaper om varje delsystem i sig. Människor 
har dock svårt för systemtänkande, då människan gärna håller sig till sitt kunskapsrevir samt 
att människan har problem med att hantera komplexa system med många sammanhängande 
komponenter. Komplexa system karaktäriseras bland annat av att komponenterna påverkar 
varandra sinsemellan, att det finns målkonflikter, tidsfördröjning och särintressen.

Det är dock viktigt att påpeka att det inte alltid finns bra tillvägagångssätt för att lösa 
säkerhetsproblem. Enligt Rollenhagen (1995) är det oftast bra frågor och ett MTO perspektiv 
som är en bra förutsättning som leder till bra lösningar. Så i grund och botten hänger det 
mycket på personen som utför analyserna och dess förmåga att tänka i system samt deras 
erfarenhet, fantasi och inlevelseförmåga.

2.2.1 Människa
Enligt Rollenhagen (1995) finns det inom människa tre stycken enskilda systemkomponenter 
som är det biologiska, det psykologiska samt det sociala systemet.

Det biologiska systemet beskriver människan från en biologisk utgångspunkt där människan 
betraktas som ett djur som försöker att överleva i en given miljö. Då människan inte har 
förändrats nämnvärt under en lång tid kan vi ses som urtidsmänniskor och detta skall sättas i 
relation till den snabba tekniska utvecklingen som sker. Rollenhagen anser att människan ofta 
reagerar primitivt i interaktion med komplicerad teknologi.

Det psykologiska systemet beskriver människa ur ett individuellt psykologiskt perspektiv där 
människan betraktas från dess förmåga till problemlösning och dess grundläggande funktioner 
som varseblivning och kognition.

Det sociala systemet beskriver relationer mellan människor och överlappar starkt med det 
psykologiska systemet. Attityder och värderingar utgör komponenter i detta system vilket 
medför att det är svårt att definiera systemgränser. Dock finns det en naturlig systemgräns och 
det är de attityder och värderingar som skiljer en grupp människor från en annan.

2.2.2 Teknik
Vid traditionellt säkerhetstänkande är det säkerhetsanalyser av det tekniska systemet 
huvudtemat. Utgångspunkten har varit tekniken och människans förhållande till tekniken har 
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sett från teknikens synpunkt och detta gäller också beaktandet av organisationen. Oftast är det 
tekniker som arbetar med tekniska system och de intar teknisk och naturvetenskaplig 
åskådning. Detta kan komma i konflikt med humanistiska och samhällsvetenskapliga 
perspektiv. Rollenhagen anser att vid analys av det tekniska systemet är det alltid viktigt att 
beakta normer och standarder som har utvecklats.

2.2.3 Organisation
Termen organisation har i detta sammanhang två betydelser. För det första kan man avse de 
relationer som råder mellan systemkomponenter och delsystem. Den andra betydelsen är mer 
handfast och omfattar befattningsbeskrivningar, ansvarsområden, informationsvägar, platta 
och hierarkiska organisationer, målsättningar, policy med mera. Enligt Rollenhagen (1995) 
har organisationer några gemensamma egenskaper. Dessa är att organisationer är sociala 
uppfinningar, de är öppna system, de uträttar arbete och att organisationer är bundna av 
ekonomiskt hänsynstagande. Detta menas att organisationer är skapade av människor för vissa 
syften i ett givet kulturellt och historiskt sammanhang och med hjälp av personella, tekniska 
och andra resurser försöker organisationen att förverkliga uppsatta mål. För organisationens 
existens krävs en förmåga till förändring och en handlingsberedskap. Ekonomiska 
hänsynstaganden binder ihop organisationen dels för att verksamheten kräver ekonomiska 
resurser, dels för att en organisation ofta strävar efter vinst.
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3 RESULTAT
Drömmen om en tunnel genom Hallandsåsen har funnits sedan tidigt 1900-tal. Under denna 
tid fanns det indikationer att bil och flyg skulle bli framtidens transportmedel samt att 
depressionen och världskrigen bröt ut. Dessa omständigheter gjorde att denna vision lades åt 
sidan. När beslutet kom av staten på slutet av 1980-talet att modernisera järnvägen, började 
Hallandsåsentunneln utredas. Syftet med en järnvägstunnel genom Hallandsåsen är att göra 
västkustbanan mer effektiv och konkurrenskraftigare än vägen. Genom att ta bort flaskhalsen
som den nuvarande järnvägen utgör kan tågkapaciteten samt tåghastigheten öka förbi 
Hallandsåsen. Då ett tåg kan ta lika mycket gods som 30 stycken lastbilar innebär detta att 
miljöbelastningen kan minska då tågen rullar med 100 % förnyelsebar energi. 

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser och sträcker sig mellan 
Göteborg och Lund. Tillsammans med övriga järnvägsbanor i Sverige skapar västkustbanan 
ett effektivt järnvägsnät. Detta är en förutsättning för hållbara transporter av gods och 
människor i framtiden. (Banverket, historik, 2008; Banverket, järnvägshistorik, 2008; 
Banverket, motiv och miljönytta, 2009; Banverket, utställning, 2009)

Järnvägstunneln som planeras att gå genom Hallandåsen kommer att bestå av två stycken 
parallella enkelspårtunnlar på 8,6 kilometer och binds tillsammans med 19 stycken 
tvärtunnlar. Järnvägstunneln kommer att sträcka sig från Förslöv på den södra delen av åsen 
till Båstad på den norra delen av åsen (se Figur 1). Tunneln kommer att medföra att 
godstågens vikt kan fördubblas samt att banan i framtiden kan trafikeras av 24 tåg per timme 
istället för dagens fyra tåg per timme. (Banverket, Hallandsåsprojektet, 2009; Banverket,
motiv och miljönytta, 2009)

Figur 1. Illustration över den nuvarande järnvägen, den planerade järnvägen genom Hallandsåsen samt 
Västkustbanan. Grafik Thomas Öhrling.

3.1 Nuvarande metod med Tunnelborrmaskin (TBM)

Den TBM som används för att bygga tunneln är en så kallad sköldad TBM och är anpassad 
för att kunna borra både i mjukt och hårt berg. Den heter Åsa och är 240 meter långt samt har 
en diameter på borrhuvudet på 10,6 meter. TBM:en består av ett antal sektioner med tre 
våningar, där det roterande borrhuvudet finns placerat längst fram. Bakom det roterande 
huvudet finns en sektion som monterar betongsegment (se Figur 2). Det krävs åtta stycken 
betongsegment för att bilda en betongring och denna ring bygger TBM:en när den driver 
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framåt. Betongringen är till för att hindra att grundvatten ska läcka in i tunneln. Efter denna 
sektion kommer det fler sektioner med backup som består av elförsörjning, hydralik och andra 
faciliteter som gör det möjligt för TBM:en att driva framåt. (Banverket, byggteknik,  2009)

Figur 2. Illustration över främre delen av TBM. Grafik Thomas Öhrling

3.2 Arbetssituationen på TBM

TBM:en är i drift dygnet runt, sju dagar i veckan. För att driva TBM:en finns det fyra skift, 
där varje skift består av drygt 20 personer som leds av en skiftledare samt en person som kör
TBM:en. Personen som kör TBM:en kallas TBM-pilot. (Banverket, byggteknik,  2009)

Arbetssituationen på TBM:en är att liknas vid en industri. Det krävs skyddsutrustning för att 
arbeta och vistas på TBM:en samt kan ljudnivån vara hög när TBM:en borrar. Personalen på 
TBM:en arbetar i lag, där varje lag har sina uppgifter som skall skötas. Dessa lag bestå av 
elektriker, mekaniker och bergarbetare. För att komma till TBM:en måste personalen 
transporteras med tåg från det södra påslaget flera kilometer in i tunneln till TBM:en. Denna 
transportsträcka tar cirka 30 minuter från det södra påslaget. 

Väl på TBM:en arbetar personalen 12 timmar per skift. Arbetsdagen börjar klockan 7.00 och 
slutar klockan 19.00 med att ett annat skift transporteras in och löser av det arbetande skiftet. 
Skiften arbetar 6 dagar i veckan för att sedan vara lediga i 6 dagar. För att kunna utföra sina 
arbeten på TBM:en i 12 timmar finns det tillgång till lunchrum, verkstäder och toalett.

3.2.1 Språk
Personalen på TBM:en är personer från diverse länder inom Europa och språk såsom franska, 
svenska, tyska, polska, engelska och danska kan höras talas på TBM:en. Men det officiella 
arbetsspråket på maskinen är engelska. (Berglund, 2009)

Vad gällande personalens språkkunskaper i engelska berättar en skiftingenjör på TBM:en att:

“Mostly it is okay. Everyone speaks normal English except some people, which are 
not so good at speaking English.”
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Enligt skiftingenjören anser han att överlag finns det goda språkkunskaperna i engelska men 
att det finns personer som inte har bra språkkunskaper i engelska. Enligt ett skyddsombud på 
TBM:en berättar han att:

”Några från personalen på tunnelborrmaskinen talar inte bra engelska. Och under 
pressade situationer blir det inte bättre.”

3.2.2 Samarbete
Personalen på skift fyra på TBM:en har arbetat tillsammans i ungefär tre år. Det finns även
personal som har arbetat tillsammans på andra liknande projekt tidigare. (Berglund, 2009)

Arbetslagen som arbetar tillsammans på TBM:en anses ha ett bra lagarbete, enligt 
skiftingenjören:

“The teamwork is good. Everyone helps each other with the tasks that must be 
done.”

Han anser att lagarbetet är bra och att alla hjälper varandra med att lösa uppgiften som måste 
göras. Detta tycks skyddsombudet hålla med om när han berättar:

”Alla har sina uppgifter som de sköter men om det händer en olycka är jag 
övertygad att alla hjälper till.”

3.2.3 Inställning hos personalen
När det gäller inställning till problemlösning som brand eller andra typer av situationer är 
personalen medvetna om att de måste lösa de problem som uppstår själva, enligt Björn 
Johansson då han berättar:

”Personalens inställning är att de vet att de måste lösa problem om det uppstår. Det 
har visat sig vid andra olyckor att personalen har gjort det som har behövts. Så 
personalen har inte visat sig vara handfallna när problem uppstått.” (Johansson,
2009)

Eftersom personalen på TBM:en är medvetna om att räddningstjänstens förmåga att rädda liv 
i samband med brand är begränsade, berättar Björn Johansson att personalen vill ha tillgång 
till rökdykarutrustning för att kunna rädda personer som saknas eller göra insats mot brand.
(Johansson, 2009)

3.2.4 Utbildning
Personalens utbildning på TBM:en är heta arbeten som genomfördes på brandstationen i 
Båstad och HLR. (Berglund, 2009) Inom utbildningen för heta arbeten gällande brand ges 
kunskaper i släckteknik med släckutrustning samt åtgärder vid brand. (Räddningsstjänsten 
syd, 2009)

HLR är en hjärtlungräddnings utbildning som ges till personalen på TBM:en. Inom 
utbildningen för HLR ges kunskaper om hur fria andningsvägar uppnås, bröstkompressioner 
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med inblåsning samt stabilt sidoläge. Utöver utbildningen tas det även upp lite om första 
hjälpen såsom tryckförband, cirkulationssvikt och riskmedvetande. (Mårtensson, 2009)

Men när det gäller om utbildningens kunskaper blir till kompetens främst inom
hjärtlungräddning, berättar skyddsombudet att:

”Men man glömmer så himla snabbt, främst livräddning. Mer repetition skulle 
behövas”

Förutom heta arbeten och HLR utbildning görs nödlägesberedskap på TBM:en som
genomförs en gång per år eller vid större förändringar av arbetsplatsen. Nödlägesberedskap är 
övningar som utförs gemensamt för Banverket, Skanska-Vinci och Räddningstjänsten. 
Övningarna varierar i utförande men det kan handla om brandbekämpning, utrymning eller 
andra olyckor som eventuellt kan ske. Dessa övningar genomförs utan personalens kännedom
när det påbörjar. Övningarna inspekteras och sedan granskas för att möjliggöra förbättringar. 
(Skanska-Vinci HB, 2008; Skanska-Vinci HB, 2007)

3.3 Befintligt brandförsvar på TBM

3.3.1 Personligt skydd

Andningsskydd

Andningsskydd av typen Parat C från Dräger finns placerade på TBM:en. Parat C är ett 
andningsskydd som består av en rökluva med ett stort visir, som ger skydd för ansiktet, och 
har ett absorptionsfilter. Rökluvan är en modell som passar alla, är orangefärgat och har ett
kombinerat gas- och partikelfilter som absorberar toxiska gaser och partiklar från brand i 
minst 15 minuter. (Dräger)

Placeringen av andningsskydden finns i de främre och bakre sektionerna av TBM:en samt i 
lunchrummet. Andningsskydden är skyddade mot yttre påverkan då de är förvarade i 
förvaringsskåp. Förvaringsskåpen saknar skyltning (se Figur 3 och Figur 4) och sammanlagt 
finns det 40 stycken andningsskydd.

Figur 3. Fotografi på andningsskydden vid sektion 
2 på TBM. Skåpet saknar skyltning.

Figur 4. Fotografi på andningsskydd vid sektion 8 
på TBM. Skåpet saknar skyltning.
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Första hjälpen utrustning

Första hjälpen utrustning är tekniska åtgärder som hjälper den skadade personen med att 
lindra sina skador. Gällande första hjälpen utrustning skall utrustningen finnas i tillräcklig 
omfattning, vara anpassad efter riskerna i verksamheten samt att placeringen är skyltad. (AFS, 
1999)

TBM:en är försedd med första hjälpen utrustning av typen Cederroth. Denna utrustning finns 
placerad på flera platser på TBM:en men de flesta platserna saknar skyltning. Cederroth
innehåller blodstoppare, plåster, sårtvätt, ögontvätt och första hjälpen instruktioner.

Registreringssystem

Personalen på TBM:en är försedda med en personlig identifikation bricka (se Figur 5). Denna 
bricka använder en ultra hög frekvens och kan sända samt ta emot data upp till 30 meter från 
en handhållen avläsare eller upp till 100 meter från en stationär avläsare. (Identec solutions)

Tunnelbygget är försedd med stationära avläsarna och dessa finns placerade på tunnels södra 
påslag, mellanpåslaget och norra påslaget. Avläsarna medför att aktivering sker när 
personalen transporters in och ut ur tunnelbygget från vilket av de tre påslagen. Genom denna 
aktivering registreras personen hos Securitas väktaren som finns placerad vid grinden till 
området. (Linderson, 2009)

Figur 5. Identifikationsbricka som används vid tunnelbygget. Källa IDENTEC SOLUTIONS

3.3.2 Släckmedel

Handbrandsläckare

På TBM:en finns det två typer av handbrandsläckare. Den ena typen av handbrandsläckare är 
koldioxidsläckare och den andra är pulversläckare av modell ABC. 

Koldioxidsläckare är för bekämpning av brand i elektriska komponenter då de släcker 
flammor snabbt, lämnar inga spår samt inte leder elektrisk ström. Däremot har 
koldioxidsläckare som andra övriga gaser, inte någon effektiv släckeffekt mot glödbrand. 
(Räddningsverket, 2009) Glödbränder är bränder som drivs av nedbrytningsprocesser i 
materialet med liten eller ingen inblandning av syre. (Särdqvist, 2006)

Pulversläckare finns i olika kategorier där modellen ABC är till för bekämpning av bränder i 
fasta organiska material, vätskebränder samt gasbränder. Pulversläckare ger den bästa 
släckeffekten per kilogram släckmedel och medför en bättre verkan mot brand än 
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koldioxidsläckare eller skumsläckare med samma mängd släckmedel. (Särdqvist, 2006) Detta 
för att pulvret är mycket finfördelat och tränger in i små utrymmen. (Räddningsverket, 2009)

Handbrandsläckare överlag är till för snabba insatser mot bränder som inte har hunnit växa sig 
stora. Placeringen är då viktig för handbrandsläckare och skall göras så att den syns från 
avstånd, blir lätt åtkomlig och enkel att använda. (Särdqvist, 2006)
Brandbekämpningsutrustning skall märkas med röd färg samt dess placering ska anges med 
särskild skylt. (AFS, 2008)

Koldioxidsläckarna på TBM:en har en kapacitet av två eller fem kilogram och är placerade 
vid elektrisk utrustning. Pulversläckarna har en kapacitet på nio eller tolv kilogram och är 
placerade vid hydrauliska områden samt på övriga platser på TBM:en. Antalet 
koldioxidsläckare på TBM:en är 15 stycken och antalet pulversläckare är 24 stycken. Flertalet 
av dessa handbrandsläckare saknar skylt samt är smutsbelagda (se Figur 6 och Figur 7). 
Gångavståndet mellan handbrandsläckarna på TBM:en är cirka 20 meter. (Skanska-Vinci HB, 
2003; HERRENKNECHTAG, 2004)

Figur 6. Fotografi på handbrandsläckare vid 
sektion 1 på TBM. Släckaren är smutsbelagd och 
syns sämre från avstånd.

Figur 7. Fotografi på handbrandsläckare vid 
sektion 2 på TBM. Släckaren finns bakom pelaren 
och skyltning saknas.

Vattensystem

TBM:en är försedd med ett internt vattensystem och en vattentank på cirka åtta kubikmeter 
för brandbekämpning. (Skanska-Vinci HB, 2003)

Detta interna vattensystem är kopplat till vattentanken som i sin tur är kopplat till
huvudvattenledningen som löper längst tunneln fram till TBM:en. Huvudvattenledningen blir 
försedd med vatten från en vattentank som har en kapacitet på 500 m3 och finns placerad 
utanför tunneln. Med hjälp av två stycken vattenpumpar pumpas vatten från vattentanken till 
TBM:en via vattenledningen. Vattentanken utanför tunneln får vatten från en befintlig brunn 
med kapacitet att pumpa upp till 20liter/s eller från två andra befintliga vattendepåer med en 
vattenmängd på cirka 6000m3. (Deasy, 2009)

När TBM:en avancerar framåt måste huvudvattenledningen vid maskinen förlängas. Denna 
situation gör TBM:en sårbar då det inte finns kontinuerligt vatten att tillgå. Förlängningen av 
vattenledningen tar cirka 15 minuter att genomföra. (Dudouit, 2009)
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Som släckmedel är vatten det mest dominerade på grund av dess egenskaper såsom enkelt att 
applicera, lågt pris samt hög förångningsenergi. (Särdqvist, 2006) Vatten används för 
glödbränder i fibrösa material men är sämre mot brand i elektrisk utrustning samt brand i 
vätskor. (Räddningsverket, 2009)

Det interna vattensystemet som finns på TBM:en har fem stycken vattenposter installerade. 
Dessa vattenposter är centrumrullar med formstyv slang med en diameter på 40mm och en 
längd på cirka 30 meter. (Skanska-Vinci HB, 2003)

Gällande tillgängligheten på vattenposterna är fyra av fem vattenposter lättåtkomliga. Den ena 
vattenposten är sämre placerad och medför att den är svår att komma åt samt att vattenposten 
inte går att rotera bakåt mot räddningskamrarna (se Figur 8och Figur 9).

Figur 8. Vattenposten vid sektion 3 på 
tunnelborrmaskinen.

Figur 9. Vattenpost vid sektion 3 med maximal 
rotation i bakåt riktning.

Förutom det interna vattensystemet på TBM:en finns det även tre stycken vattenridåer för 
rökbekämpning och nerkylning av heta gaser. Vattenridåerna består av ett antal munstycken 
som är kopplade på en vattenledning. Vid aktivering av vattenridåerna medför munstycknen 
att vatten göras till mindre vattendroppar och sprutas ut över TBM:en inom ett lokalt område. 
Dessa små vattendroppar medför att de heta brandgaser kyls genom att värmeenegin tas från 
brandgaserna för att förånga de små vattendropparna.

Vattenridåerna på TBM:en är kopplade direkt till huvudvattenledningen och är placerade 
framför backup sektionerna samt framför och bakom räddningskamrarna (se Figur 10).
(Skanska-Vinci HB, 2003; Dudouit, 2009)

Figur 10. Illustration över placering av vattenridåer på TBM. Figuren är inte skalenlig.

Vattenridåerna startas med manuell vridning av en ventil som finns placerad på TBM:ens 
högra sida i riktning mot fronten vid vattenridåerna (se Figur 11 och Figur 12). Ventilen 
saknar skylt.
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Figur 11. Fotografi längst med utrymningsväg där 
vattenridån vid sektion 2 startas. Ventilen till höger 
i bilden saknar skylt vilket gör att den kan förbises.

Figur 12. Närmare fotografi på ventilen till Figur 
10.

Automatiskt släcksystem

Varje hydrauliskt område samt fronten på TBM:en är försedd med två befintliga
pulversläckarsystem av modellen ABC (se Figur 13). Släckningssystem har en kapacitet på 
50 kg pulver och kan startas av personalen med en knapptryckning vid utrustningen (se Figur 
14) eller från kontrollpanelen i TBM:en. Detta befintliga pulversläckarsystem har samma 
egenskaper som det som har nämnts till handbrandsläckaren av modellen ABC i kapitel 3.3.2. 
Pulversläckarsystemet har även ett mekanisk utlösning som utlöser vid för hög temperatur. 
(Skanska-Vinci HB, 2003; Dudouit, 2009)

Figur 13. Fotografi på befintligt automatisk 
släcksystemet.

Figur 14. Fotografi på manuell knapptryckning för 
start av det automatiska släcksystemet.

3.3.3 Detektion
TBM:en är försedd med två typer av branddetektioner. Den ena typen är rökdetektion och den 
andra är värmedetektion. (Dudouit, 2009)

Rökdetektioner reagerar på förbränningspartiklar av antingen synlig eller osynlig rök. 
Antingen är rökdetektorn försedd med en joniseringskammare som mäter det elektriska 
motståndet i luften eller med en optisk detektionskammare som har ett fotocellsystem där en 
IR-ljuskälla pulsar ut ljus. (marelco, 2009)
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Den joniserade detektorn anses vara bättre när det gäller att detektera snabbt uppflammande 
eller explosionsartade bränder med fullständig förbränning, dvs. bränder med öppen låga och 
riklig syretillförsel. Den optiska detektorn anses vara bättre när det gäller att detektera 
pyrande bränder med synliga rökpartiklar. (marelco, 2009) Exempel på denna typ av brand
kan vara en elektrisk kabel som är överhettad.

Värmedetektorer reagerar endast på värme och inte på förbränningspartiklar. (marelco, 2009)
Detektorn använder en mikroprocessor som mäter signalen från en termistor med låg termisk 
tröghet. Detta innebär att detektorn reagerar på hög temperatur samt temperatur ökning.
(Sicli) Därför är dessa sensorer användbara i utrymmen där det förekommer förbränning
såsom verkstäder. (marelco, 2009)

Detektorerna är fördelade i sektioner genom hela TBM:en där detektorer av både joniserande 
och optiska är den typ av detektor som används mest. Värmedetektorerna finns placerade i de 
områden på TBM:en där det är stor sannolikhet att rökutveckling sker. Dessa platser är 
verkstäder, där det svetsas och uträttas diverse rökutvecklande arbeten. (Dudouit, 2009) Totalt 
finns det 14 stycken branddetektorer på TBM:en. (HERRENKNECHTAG, 2004) Placeringen 
av detektionerna är på andra våningen på TBM:en, där några är på cirka två meters höjd över 
golvet.

Detektorer är kopplande till en kontrollpanel som är placerade i kontrollrummet hos TBM-
piloten. Vid en händelse som utlöser detektionen exempelvis brand, kommer 
branddetektorerna att automatiskt utlösa ett akustiskt alarm samt indikera med lampor på 
kontrollpanelen. Denna kontrollpanel är indelade i sektioner för tydligare branddetektering. 
(Skanska-Vinci HB, 2003; Tirmarche, 2009) Detektionen utlöser inte den automatiska 
släckutrustningen. (Dudouit, 2009; Skanska-Vinci HB, 2003)

3.3.4 Alarm
På TBM:en finns det två typer av akustiska alarm. Det ena larmet är till för att varna när 
transportbandet startar medan det andra är ett evakueringslarm. Dessa larm är ljudmässigt 
skilt från varandra. (Dudouit, 2009)

När evakueringslarmet utlöses ger den det akustiska ljudet lokalt, det vill säga att larmet är 
inte kopplat direkt till SOS. För att kontakta SOS måste TBM-piloten ringa med en 
direktkopplad telefon till SOS från kontrollrummet. (Tirmarche, 2009; Dudouit, 2009)

3.3.5 Ventilation
Ventilationen förser TBM:en med frisk luft som blåses in från mellanpåslaget med hjälp
ventilationsledning. Denna ledning löper genom tunneln fram till TBM:en. Ventilation
bedrivs av två stycken seriekopplade fläktar med en kapacitet av 300 liter luft/sekund. De två 
fläktarna är utrustande med reglering vilket medför de kan startas eller stoppas hos TBM-
piloten eller vid kontrollskåpet i mellanpåslaget.(Skanska-Vinci HB, 2003; Johansson, 2009 )
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3.3.6 Utrymning

Utrymningsväg

Generellt för utrymningsväg är att den bör vara i sådant skick att utrymningsvägen går att 
utnyttja samt att den inte är blockerad. Även gäller det att om det finns risk för att 
utrymningsvägen kan bli blockerad skall det finnas markering på golvet för säker utrymning 
samt att utrymningsvägarna skall vara tydligt markerade. (AFS, 2000:42; AFS 2003:2)

Utrymningsvägen på TBM:en till räddningskamrarna är på höger sida om TBM:en i riktning 
mot fronten. (HERRENKNECHTAG, 2004) På TBM:en finns det utrymningsskyltar 
placerade som ger riktningsindikation till utrymningsväg. På denna sidan finns det tillgång till
andningsskydd och handbrandsläckare samt möjlighet att starta vattenridåer och det 
automatiska släcksystemet. Vid utrymningsvägen finns det även utrustning som används vid 
drift av TBM:en (se Figur 15 och Figur 16)

Figur 15. Utrymningsväg vid sektion 10. Figur 16. Utrymningsväg vid sektion 2

Räddningskammare

Då utrymning inte kan ske ut i det fria finns det två stycken räddningskammare installerade.
Räddningskamrarna är placerade vid ändan av TBM:en. Den ena räddningskammaren är 
stationär vilket betyder att den inte kan köra ut ur tunnelbygget (se Figur 18). Den andra 
räddningskammaren är mobil och innebär att den kan köra ut ur tunnelbygget via den räls som 
finns för transporttåget (se Figur 17). Den stationära räddningskammaren har en kapacitet på 
16 personer medan den mobila räddningskammaren har en kapacitet på 20 personer.
(Skanska-Vinci HB, 2003; Dudouit, 2009)
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Figur 17. Fotografi på den mobila 
räddningskammaren med en vattenbehållare på 
spåret.

Figur 18. Fotografi på den stationära 
räddningskammaren

Den mobila räddningskammaren är försedd med luftflaskor som är till för dieselmotorerna.
Luftflaskorna kan även användas av personalen i räddningskammaren om detta skulle 
behövas. (Dudouit, 2009) Körning av den mobila räddningskammaren görs av utbildad 
personal men kan även köras av annan personal berättar Björn Johansson:

”Vem som helst kan köra den men man kan glömma att koppla loss och stänga 
luftventiler och elektricitet. Det händer inget med räddningskammaren. Man kan 
även glömma att koppla om spåret men denna växel är fjäderbelastad så det går att 
köra över den så lägger den sig rätt och man kommer ut.” (Johansson, 2009)

Räddningskamrarna är utrustade med första hjälpen, begränsad vattenmängd, 
luftkonditionering, toalett, syretillgång och övervakning av luftkvalitet. I båda 
räddningskamrarna kan personalen vistas i 36 timmar med full kapacitet vid en olycka.
(MineARC Systems, 2004; Dudouit, 2009)

3.4 Organisatoriska hjälpmedel

3.4.1 Handlingsplan vid olyckor

Brand

Vid brand i exempelvis transformatorer, hydraulpumpar eller annan utrustning gäller 
checklista ”Brand på TBM” för att säkerställa optimala förutsättningar för olika 
räddningsinsatser. Checklistan ”Brand på TBM” är indelad i tre olika färgade delar som är 
röd, gul och grön del (se Appendix G, Checklista för ”Brand på TBM”.). Den röda delen ska 
vara känd för all personal som arbetar i tunnelbygget medan den gula och den gröna delen 
skall vara känd av arbetsledande personal. (Skanska-Vinci HB, 2008)

Den röda delen består av att släcka, larma, varna, säkra och informera. Vid en begränsad 
brand skall personalen använda närmaste brandsläckare och försöka släcka branden. Om detta 
misslyckas eller om branden är okontrollerad skall personalen meddela skiftledaren eller 
TBM-piloten. Personalen skall sedan varna alla som hotas av branden samt att de skall ta på
andningsskydd, stoppa ventilationen och starta vattenridåerna om detta är möjligt medans de 
är på väg till räddningskamrarna. Inne i räddningskamrarna skall personalen informera 
närmaste arbetschef eller kontakta Securitas.
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Den gula delen består av verifiering, kontakt, köra ut räddningskammaren och bistå med hjälp 
till räddningstjänst. Arbetsledande chef skall verifiera att stegen i den röda delen har 
genomförts. Yard Foreman skall kontaktas och informeras om situationen sedan skall 
arbetsledande chef kontrollera att all personal har kommit in i räddningskammaren och 
därefter köra ut. Under tiden ska arbetsledaren bistå med information till räddningstjänst.

Den gröna delen består av arbetsmoment som sker utanför tunneln och TBM:en och kommer 
inte att tas upp i detta arbete.

Personskada

Vid personskada som exempelvis klämskada, skärskada, brandskada eller rökskada gäller 
checklista ”Allvarlig personskada” för att säkerställa optimala förutsättningar för olika 
räddningsinsatser. Checklistan ”Allvarlig personskada” är indelad i tre olika färgade delar 
som är röd, gul och grön del (se Appendix H, Checklista för ”Allvarlig personskada”.. Den 
röda delen ska vara känd för all personal som arbetar i tunnelbygget medan den gula och den 
gröna delen skall vara känd av arbetsledande personal. (Skanska-Vinci HB, 2008)

Den röda delen består av att rädda, larma, lindra, informera och säkra. Vid en personskada
skall personalen inte flytta den skadade förutom om situationen är fara för livet som medför 
att detta måste göras. Sedan skall SOS kontaktas och undertiden försöka lindra skadorna med 
första hjälpen utrustningen. Den arbetsledande chefen skall informeras och sedan skall 
arbetsplatsen säkras för vidare olyckor.

Den gula delen består av verifiering, möta upp, utse medföljande och informera. 
Arbetsledande chef skall verifiera att stegen i den röda delen har genomförts. Yard Foreman
skall kontaktas och informeras om situationen sedan skall arbetsledande chef utse 
medföljande till den skadade. Arbetsledande chef skall sedan informera närmaste chef och 
Securitas.

Den gröna delen består av arbetsmoment som sker utanför tunneln och TBM:en och kommer 
inte att tas upp i detta arbete.

När frågan ställdes till skyddsombudet om personalen vet vilka rutiner det finns gällande 
brand och personskador berättar han att personalen generellt inte har riktigt bra uppfattning 
om rutinerna gällande brand och personskador.

3.5 Extern hjälpinsats

Räddningstjänst finns att tillgå vid en olycka från de tre största tätorterna i närheten som är 
Båstad, Förslöv och Torekov. Dessa tätorter har cirka 40 stycken deltidsanställda brandmän 
som innebär att brandmännen har ett ordinarie arbete och vid ett larm kan rycka ut med fem 
minuters inställelsetid. (Båstads kommun, 2009)

Räddningstjänstens förutsättningar för insats är begränsade. Begränsningen för insatsen 
behandlar i första hand avståndet från insatsplatsen till TBM:en. Enligt samtal med stf 
räddningschef i Båstad om räddningstjänstens förmåga att göra insats i tunneln vid brand, 
berättar han:
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”Vi klarar inte det om det är för långa inträngningsvägar. Inte ens de andra 
räddningstjänsterna i Sverige hade klarat det. Det är för lång inträngningsväg fram
till TBM och vi klarar inte säkerheten för brandmännen. Nästa tunnel rör som skall 
byggas blir bättre då det kommer att finnas tvärtunnlar som insatser kan göras från
och därmed kortare angreppsvägar.” (Andréasson, 2009)
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4 ANALYS

4.1 Människa

4.1.1 Språk
Eftersom personalen är från diverse länder inom Europa som inte har svenska som modersmål 
eller kunskaper i det svenska språket är det en förutsättning att det finns ett officiellt 
arbetsspråk. Det engelska språket är ett bra alternativ då detta språk används i större delar av 
världen och medför att alla har möjlighet att kommunicera med varandra. 

När det gäller språkkunskaper i engelska finns det personal, enligt skiftingenjören och
skyddsombudet som inte kan kommunicera tillräckligt väl. Detta är ett hinder som kan
medföra att i pressade situationer kan viktig information förbises på grund av 
kommunikationsproblem, vilket skyddsombudet även nämner.

4.1.2 Samarbete
Då personalen på TBM:en har arbetat tillsammans under flera år, har ett bra samarbete 
uppstått enligt skiftingenjören och skyddsombudet. Detta är en förutsättning för att kunna 
göra en insats mot en brand eller livräddning då det krävs samarbete mellan personalen för att 
hantera situationen.

4.1.3 Inställning hos personalen
En förutsättning att kunna lösa problem som uppstår är att det finns personer som har 
inställningen att vilja ta sig an problemet när detta sker. Detta tycks finnas bland personalen 
då enligt Johansson berättar att det är personalen på TBM:en som vill ha tillgång till 
rökdykarutrustning för att rädda liv och göra insats vid brand. Även skyddsombudet säger att 
han är övertygad om att alla hjälper till om det sker en olycka.

4.1.4 Utbildning
Personalens utbildning på TBM:en är en förutsättning att erhålla kunskap att genomföra en 
insats mot brand samt hjärtlungräddning. Hinder som finns för personalen ligger i att 
kunskapen först måste omvandlas till kompetens innan den kan utnyttjas till sitt fullo. Detta 
påpekas av skyddsombudet då han berättar att den kunskapen som erhålls från utbildningen 
glöms bort snabbt och att det skulle behövas mer repetition för att bibehålla kunskapen längre.
Andra svårigheter är att HLR utbildningen inte omfattar skador som kan fås från brand eller 
fallolyckor. Dessa hinder kan medföra att personalen glömmer bort viktiga moment som gör
att personalen kan tveka att agera även om de vill samt att personalen inte vet hur de ska 
hantera olyckor med brännskador eller fallskador.

Att olika nödlägesövningar görs minst en gång om året eller vid större förändringar av 
arbetsplasten samt att det görs utan personalens kännedom när det skall genomföras är en 
förutsättning att studera personalens beteende och agerande på TBM:en.
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4.2 Teknik

4.2.1 Personligt skydd

Andningsskydd

Parat C från Dräger är ett andningsskydd för utrymning. Därför är det viktigt att det är 
användarvänligt, antalet andningsmasker räcker till personalen och att placering för förvaring 
är skyltat. Eftersom att rökluvan ger skydd för ansiktet då främst ögonen som vid brand kan 
ge irritationssymtom på grund av brandrök, möjliggör rökluvan säkrare utrymning. Andra 
förutsättningar som ges av rökluvan är att modellen passar alla, är lätt att använda, ger skydd 
mot inandning av toxiska gaser i minst 15 minuter som räcker för evakuering till 
räddningskamrarna samt att antalet masker räcker till vid skiftbyte då det finns som mest 
personal på TBM:en.

När det gäller skyltning av andningsskydden är detta bristfälligt på TBM:en främst längst med 
flyktvägen. Då både förvaringsskåpen saknar skyltning kan detta medföra att personalen inte 
uppmärksammar att det finns andningsskydd som skall användas vid en eventuell evakuering
till räddningskamrarna. Detta kan ge rökskador på personalen och även medföra att 
personalen blir förvirrade eller medvetslösa på grund av syrebrist.

Då det finns andningsskydd i lunchrummet bör det ses över om dessa andningsskydd kan 
flyttas utanför lunchrummet i närhet till utrymningsväg alternativ att införskaffa fler 
andningsskydd som kan placeras utanför lunchrummet. Vid en eventuell brand på TBM:en
kan det medföra att det inte uppstår trängsel vid dörrtröskeln då personalen utifrån 
lunchrummet vill in och hämta andningsskydden och medans personer inne i lunchrummet 
vill ut till räddningskamrarna.

Första hjälpen utrustning

Första hjälpen som finns på TBM:en har den utrustning som behövs för att kunna hjälpa 
personer med mindre skador. Vid allvarligare skador såsom hjärtstopp finns det instruktioner 
hur detta skall förhindras och mildras. Detta är en förutsättning som ger möjlighet att rädda 
liv, då det tar tid för räddningspersonal att tillkomma till TBM:en.

Hindret med första hjälpen utrustningen är att den enligt arbetsmiljöverkets 
författningssamling 1999:7 ”Första hjälpen och krisstöd” inte är varselmärkt med skylt. Detta 
kan medföra att personalen inte uppmärksammar utrustningen tillräckligt snabbt vid en 
eventuell olycka.

Registreringssystemet

Då all personal på TBM:en är försedda med en personlig identifikations bricka medför detta 
att vid en eventuell olycka ger brickan information som kan användas av räddningstjänsten
eller skiftledaren om antalet personer på TBM:en. Detta är en förutsättning för skiftledaren, då 
han får veta om någon saknas ur personalen innan den mobila räddningskammaren körs ut.
Även räddningstjänst utnyttjar systemet för att planera insatsen och införskaffa information 
om situationen.

Svårigheten med ett sådant system är att det förlitar sig på att all personal måste ta eget ansvar 
med att vara försedd med den personliga identifikationsbrickan samt att tekniken måste 
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fungera till 100 %. Detta kan medföra att om någon ur personalen glömmer sin 
identifikationsbricka eller om tekniken brister kan denne riskeras att inte betraktas när beslut 
att köra ut den mobila räddningskammaren tas.

4.2.2 Släckmedel

Handbrandsläckare

Användarvänligheten på handbrandsläckarna bedöms vara goda då de har en max vikt på 12
kilogram vilket bör vara hanterbar för personalen på TBM:en vid en brand. Varje 
handbrandsläckare har ett skyddsöverkast samt instruktioner på svenska, engelska och 
piktogram. Detta medför att personalen på TBM:en kan använda sig av handbrandsläckarna 
vare sig de kan engelska eller inte. Handbrandsläckarnas placering är vid den typ av 
utrustning som handbrandsläckarna är gjorda för att bekämpa brand i, vilket gör att det är 
enkelt att ta rätt släckare för respektive brand. 

Svårigheten med handbrandsläckarna är om de används vid fel sorts brand. Detta gäller främst 
koldioxidsläckare då denna typ av handbrandsläckare släcker glödbränder sämre vilket kan 
medför att branden återupptar om inte tillräckligt släckmedel har applicerats.

När det gäller pulversläckare är dess svårighet att pulvret är finfördelat och kommer in i små 
utrymmen vilket innebär att den smutsar ner. Detta är inget som hindrar personalens 
förutsättningar utan blir mer en saneringsfråga. Men en brand brukar alltid medföra större 
skador och kostnad på utrustning än en brandsläckare. 

Vad gällande att handbrandsläckaren ska synas från avstånd är detta bristfälligt på några 
sektioner på TBM:en. Enligt AFS 2008:13 ”Skyltar och signaler” står det att 
brandbekämpningsutrustning placering skall anges med särskild skylt. Då några av 
handbrandsläckarna på TBM:en är bristfälligt skyltade och smutsbelagda kan detta medföra 
att tillgängligheten blir reducerad, då personalen kan missa den närmaste handbrandsläckaren 
vid en eventuell brand.

Vattensystem

Vattentanken på åtta kubikmeter är tillräckligt för att kunna göra en första insats mot brand på 
TBM:en. Den formstyva vattenslangen har fördelen att slangen inte behöver dras ut till sin 
hela längd utan personalen kan bara dra ut den längd som behövs för att bekämpa branden. 
Vattenslangens totala längd på cirka 30 meter samt att det finns 5 stycken vattenposter gör att 
branden kan bekämpas vart det än sker på TBM:en.

Med dessa vattenposter och dess möjlighet att bekämpa brand vart den än sker på TBM:en
medför att den kan även användas mot brand i elektrisk utrustning och mot brand i 
hydrauliska områden. Att använda vatten som bekämpningsmedel mot brand i elektrisk 
utrustning kan medföra livsfara då vatten leder elektrisk spänning. Även mot brand i 
hydrauliska områden kan medföra livsfara om vatten används som bekämpningsmedlen. Då 
de första vattendropparna som når oljan förångas vilket kan ge en våldsam överkokning som 
medför att brinnande olja kan kastas åt alla håll.

Gällande tillgängligheten på en av vattenposterna är den inte lättåtkomliga. Detta kan medföra 
att branden hinner växa innan brandbekämpningsutrustningen kan tas fram.
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Vattenridåerna på TBM:en ger en barriär mot spridning av brandrök och heta brandgaser och 
är en förutsättning för säkrare utrymning. För att vattenridåerna skall ge den barriären måste 
personalen uppmärksamma vart ventilen till vattenridåer finns så att de kan starta 
vattenridåerna. Denna svårighet ligger främst på den främre vattenridån på TBM:en som 
saknar skyltning. Vid en utrymning kan ventilen förbises och medför att brandröken sprider 
sig ner mot räddningskamrarna samt minskar personalens möjligheter att utrymma säkrare.

Då TBM:en har avancerat tillräckligt in i berget måste vattenledningen till maskinen
förlängas. Denna situation som uppstår kommer inte att analyseras i detta arbete men kommer 
att ges som förslag till fortsatta studier.

Automatiska släckare

Då de hydrauliska områdena innehåller en större mängd olja är det en förutsättning att det 
finns större mängd släckmedel vid dessa områden så att bekämpning kan genomföras om det 
skulle uppstå en brand. En annan förutsättning är att det automatiska släcksystem är även 
utrustade med mekanisk utlösning som utlöser vid för hög temperatur. Detta medför att 
bekämpning av brand kan genomföras utan att personalen behöver agera.

Svårigheten med pulversläckare är detsamma som föregående stycke Handbrandsläckare. 
Pulvret är finfördelat och kommer in i små utrymmen vilket innebär att den smutsar ner. Detta 
är inget som hindrar personalens förutsättningar utan blir mer en saneringsfråga. Men en 
brand brukar alltid medföra större skador och kostnad på utrustning än en brandsläckare.

4.2.3 Detektion
Tidig detektion är viktig förutsättning för att kunna bekämpa brand eller evakuera personalen 
på TBM:en. Att använda brandsensorer som detekterar för rökutveckling i större delen av 
TBM:en är förutsättning för tidig detektion då förbränningspartiklar är det som kommer oftast
först i det tidiga skedet. Genom att placera detektioner som detekterar värmeutveckling i 
områden där det uträttas rökutvecklande arbeten, är en förutsättning för att minska falsk 
detektion. 

Svårigheten med detektionerna är att några av dem är placerade på två meter höjs över golvet 
på andra våningen på TBM:en vilket kan vara för lågt. Detta kan medföra att branden hinner
växa till sig samt att röken kan komma längre ner mot personalen innan detektionen reagerar.

4.2.4 Alarm
Då dessa två alarm är ljudmässigt skilt från varandra är en förutsättning för personalen att inte 
misstolka dess funktioner. Detta medför att personalen kan uppfatta vad signalerna betyder 
och kunna agera därefter. För att kontakta SOS måste TBM-piloten ringa till SOS och 
meddela situationen. Detta medför att mindre falsklarm kommer till SOS från TBM:en samt 
att det kan vid en riktig händelse ta längre tid innan SOS får veta om situationen och meddela 
räddningstjänst. Men detta påverkar inte personalens förutsättningar att agera vid eventuell 
olycka.
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4.2.5 Ventilation
Möjligheten att kunna stoppa ventilationen från TBM-pilotens arbetsplats på TBM:en samt 
från kontrollskåpet från mellanpåslaget är en förutsättning att kontrollera lufttillförseln till 
TBM:en. Detta innebär att syretillgången kan strypas och är en åtgärd för att minska 
sannolikheten för branden att eskalera samt att rökfylla tunneln.

4.2.6 Utrymning

Utrymningsväg

Att placera andningsskydd, handbrandsläckare, möjligheten att starta vattenridåer och det 
automatiska släcksystemet vid utrymningsvägen är en förutsättning att kunna genomföra 
utrymning på ett säkert tillvägagångssätt. Detta medför att personalen kan ta på sig 
andningsskydd, bekämpa branden samt begränsa brandröken när de evakuerar till 
räddningskamrarna.

Gällande märkning av utrymningsväg kan detta vara bristfälligt då det enligt 
arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) 2000:42 och 2003:2 står att om det finns risk 
för att utrymningsvägarna blir blockerade måste golvet markeras samt att utrymningsvägarna 
skall vara tydligt markerade. Eftersom utrymningsvägen är skyltat med ett antal 
utrymningsskyltar samt att det alltid finns risk för att utrymningsvägen kan bli blockerad
skulle detta kunna medföra att personal vid kraftig rökutveckling blir förhindrade att evakuera 
till räddningskamrarna på ett effektivt tillvägagångssätt om utrymningsvägen blir blockerad.

Räddningskammare

Med två stycken räddningskammare som klarar en kapacitet på minimum 36 personer med 
full prestanda är en förutsättning att kunna sätta personalen i säkerhet mot brandrök. Detta 
innebär att vid ett skiftbyte som sker dagligen kan båda skiften ta sig till säkerhet om brand 
uppstår. Andra förutsättningar är att det är en mobil räddningskammare som medför att 
personalen kan ta sig ut ur tunneln och att denna mobila räddningskammare kan opereras av 
alla på TBM:en på grund av dess lätta manövrering enligt Johansson. Luftflaskor finns till den 
mobila räddningskammaren då motorerna behöver syre för att fungera när den kör genom rök
och att personalen kan vistas i båda räddningskamrarna upp till 36 timmar. 

Hindren med den mobila räddningskammaren är att om den skall kunna köras ut ur tunneln 
tillfredställande måste spåret vara fri från objekt som kan medför att evakueringen inte 
försvåras. När det gäller första hjälpen utrustning i räddningskamrarna finns de vanliga 
tillbehören såsom blodstoppare m.m. Däremot finns det inga kylpåsar för brännskador eller 
syrgas för rökskador. Detta medför att lindra brännskador som kan ha uppkommit vid branden
måste vatten användas som kylmedel, vilket är av begränsad mängd och skulle kunna 
användas till bättre ändamål. Även uppkomst av rökskador om personalen glömmer sina 
andningsskydd går inte att lindra då det inte finns tillgång till syrgas. 
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4.3 Organisation

4.3.1 Handlingsplan vid olyckor

Brand

En förutsättning att bekämpa brandutveckling är att det finns tillgång till rutiner som ger klara 
besked om vad som skall göras och minskar möjligheten för förvirring och oklara 
arbetsuppgifter. Handlingsplanen för brand är indelad i tre färgade områden vilket ger en 
enkel överskådning för personalen. Den röda delen består av åtagande som släcka, larma och 
varna. Om branden inte går att släcka skall personalen ta sig till räddningskamrarna och på 
vägen dit skall de ta andningsskydd, stoppa ventilationen samt starta vattenridåerna.

Svårigheten med rutiner är att alla måste känna till dem för att de skall ge den effekt det är 
tänkt. Som skyddsombudet nämner har generellt personalen ingen bra uppfattning om rutiner 
angående brand kan detta medföra att viktiga moment som att ta andningsskydd, stoppa 
ventilationen samt starta vattenridåer inte utförs på väg till räddningskamrarna då rutinerna 
inte nämner att utrymningsvägen bör användas samt att några av de momenten är bristfälligt 
skyltade.

Den gula delen är till för arbetsledande chef och består av verifiering, kontakt, köra ut 
räddningskammaren och bistå med hjälp till räddningstjänst. Arbetsledande chef skall 
verifiera att stegen i den röda delen har genomförts eller kan den arbetsledande chefen
delegera denna uppgift till någon annan personal. Svårigheten med denna rutin som är för 
arbetsledande chef är hur denne skall kunna genomföra verifieringen med enbart 
andningsskydd samt att personalen generellt har dålig uppfattning om rutinerna. 

Ett annan svårighet är att det inte finns någon handlingsplan om det sker en brand på TBM:en
som har släckts av personalen. Detta kan medföra oklara arbetsuppgifter och att otillräcklig 
brandsläckningsutrustning har tagits fram för att säkra branden att den inte återupptas.

Allvarlig personskada

En förutsättning för att lindra skador effektiv är att det finns tillgång till rutiner som ger klara 
besked om vad som skall göras och minskar möjligheten för förvirring och oklara 
arbetsuppgifter. Handlingsplanen för allvarlig personskada är indelad i tre färgade områden 
vilket ger en enkel överskådning för personalen. Den röda delen består av åtagande som 
rädda, larma, lindra, informera och säkra som personalen förmodligen kommer att kunna 
utföra instinktivt.

Svårigheten med rutiner är att alla måste känna till dem för att de skall ge den effekt det är 
tänkt. Skyddsombudet nämner att generellt har personalen inte bra uppfattning om rutiner 
angående personskador kan detta medföra att viktiga moment förbises.

4.4 Sammanställning av MTO analysen

En sammanställning över MTO analysen i punktform kommer att presenteras för lättare 
översikt av förutsättningarna och hindren. Hinder som enbart påverkar personalens 
förutsättningar kommer att redovisas. Där det inte finns någon anmärkning har inget
anmärkningsvärt observerats.
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4.4.1 Mänskliga
Tabell 1. Mänskliga förutsättningar och hinder från MTO analysen i punktform.

Förutsättningar Hinder
Språk  Ett officiellt arbetsspråk  Otillräckliga 

språkkunskaper i engelska
Samarbete  Finns samarbetsvilja
Inställning till säkerhet  Personal är beredd att lösa 

situationer som uppstår.
Utbildning  Utbildning med

släckutrustning och HLR.
 Övning minst en gång per 

år utan personalens 
kännedom när det ska 
genomföras.

 Kunskaperna glöms bort
 Inga kunskaper om 

brännskador och fallskador.

4.4.2 Tekniska
Tabell 2. tekniska förutsättningar och hinder från MTO analysen i punktform.

Förutsättningar Hinder
Andningsskydd  Skydd mot brandrök.

 Modellen passa alla.
 Lätt att använda.
 Skydd mot toxiska gaser.
 Räcker till två skift.

 Bristfällig skyltning.
 Kan uppstå trängsel vid 

lunchrummet.

Första hjälpen  Ger möjlighet att mildra 
eller rädda liv tills 
räddningspersonalen 
anländer.

 Bristfällig skyltning.

Registreringssystem  Ger information om antal 
personer på TBM.

 Personalen kan glömma att 
använda brickan.

 Tekniken måste fungera 100 
%.

Handbrandsläckare  Lättmanövrerad.
 Instruktioner på svenska, 

engelska samt piktogram.
 Rätt placering.

 Bristfällig skyltning.
 Bristfälligt underhåll.
 Brand kan återuppta med 

CO2 släckare.
Vattenposter  8 m3 vattentank

 Formstyv vattenslang
 Lång räckvidd

 Kan användas mot elektriska 
komponenter samt mot heta 
oljor.

 En vattenpost är svår 
åtkomlig.

 Bristfällig skyltning
Vattenridåer  Barriär mot brandrök och

heta gaser.
 Bristfällig skyltning av en 

ventil.
Automatiskt släcksystem  Bekämpning av större 

hydrauliska områden.
 Mekanisk utlösning.

Detektion  Rätt placering  Lågt placerad
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Alarm  Ljudmässigt skilt från 
andra alarm.

 Ger inget falsklarm till 
SOS.

Ventilation  Kan stoppas från TBM:en
samt från kontrollskåpet.

 Medför möjlighet att 
stoppa syretillgången.

Utrymningsväg  Placering av 
andningsskydd och 
handbrandsläckare.

 Möjlighet att starta 
vattenridåer och det 
automatiska släcksystemet.

 Utrymningsväg kan vara
bristfällig skyltad.

 Utrymningsväg kan bli 
blockerad.

Räddningskammare  Kapacitet för två skift.
 Kapacitet för 36 timmar.
 Den mobila 

räddningskammaren kan 
köras ut ur tunneln.

 Kan opereras av alla.

 Spåret måste hållas fritt från 
objekt.

 Använda vatten för 
behandling av brännskador.

 Kan inte behandla 
rökskador.

4.4.3 Organisatoriska
Tabell 3. Organisatoriska förutsättningar och hinder från MTO analysen i punktform.

Förutsättningar Hinder
Handlingsplan  Tillgång till rutiner.

 Indelade i tre färgområden 
för enklare överskådning.

 Generellt svag uppfattning 
om rutinerna.

 Svårighet för arbetsledande 
chef att genomföra 
verifiering.

 Inga rutiner finns om 
branden har släckts av 
personal.

 Nämner inte att använda 
utrymningsväg.
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATS
Personalen på TBM:en har goda förutsättningar att göra en första insats mot brand, då det 
finns tillgång till teknisk utrustning för detektion, släckning, utrymning samt handlingsplaner.
Däremot finns det åtgärder som bör verkställas för att öka personalens förutsättningar vid en 
eventuell olycka. 

Åtgärder som skyltning till handbrandsläckare, första hjälpen utrustning, andningsskydd samt 
vattenridåer ökar personalen möjligheter att snabbare uppmärksamma 
brandsläckningsutrustning och livräddningsutrustning innan olyckan eskalerar. Mindre 
övningar som skiften kan anordna själva på TBM:en samt att förse räddningskamrarna med 
syrgas och kylpåsar kan öka förutsättningarna för personalen. Genom att tillförse en skylt till 
de handbrandsläckare som saknar en samt spola bort det mesta av smutsbelägget på släckaren 
kan uppmärksamheten höjas. På de platser där brandsläckningsutrustning är placerad på en 
pelare skulle hela pelaren kunna färgläggas röd så att utrustningen syns från alla håll på 
TBM:en. Även andningsskydden och första hjälpen utrustningen som finns placerade på 
TBM:en bör vara skyltade med självlysande färg så att det syns och uppmärksammas vid en 
eventuell olycka. För att kunna begränsa spridningen av brandrök måste personalen kunna 
uppmärksamma vart vattenridåerna startas. Detta skulle kunna åtgärdas med att tillförse 
ventilen vid sektion två med skylt så att personalen ser och uppmärksammar ventilen vid 
utrymning. Genom att låta arbetsledande chef eller annan personal inom ett skift på TBM:en
genomföra mindre utrymningsövningar eller andra olyckssituationer kan personalens 
kunskaper bibehållas eller ökas. Dessa mindre övningar bör formuleras och dokumenteras i 
rutinerna så att de utförs mer frekvent. Övningarna bör även dokumenteras och beskriva vad 
som skedde under övningen med användbar information. Personalen skall även ges 
möjligheten att ge förslag till förbättringar. Gällande livräddning finns förutsättningar att 
genomföra en första insats för att lindra och hjälpa personer med lättare skador. Åtgärder som 
skulle öka förutsättningarna är att införskaffa syrgas i räddningskamrarna så att personal med 
rökskador kan hjälpas samt kylpåsar för att lindra brännskador som kan ha uppstått. Även bör 
tillägg för skador av brand och fall ges i utbildningen för hjärtlungräddning. 

Fördelen med dessa förslag är att brandsläckningsutrustning och livräddningsutrustning syns 
och uppmärksammas vilket medför att personalens möjligheter för säkrare utrymning ökar då 
brandröken kan begränsas eller att branden kan bekämpas samt att personalen kan lättare 
uppmärksamma andningsskydden vid en eventuell evakuering mot räddningskamrarna.
Övning ger möjligheten för personalen att träna på de kunskaper som behövs för att agera vid 
en eventuell situation samt att det ger möjligheten för förbättring. Att införskaffa syrgas och 
kylpåsar till räddningskamrarna medför att personalen kan lindra rökskador tills 
räddningspersonal kommer samt att vatten i räddningskamrarna kan sparas till bättre ändamål 
då kylpåsar ger bra kylning och en lindrande effekt. Nackdelen med skyltning och 
färgläggning är kostnad samt placering av skylt på tillfredställande plats då TBM:en har lite 
utrymme att tillgå. När det gäller syrgas är nackdelen att den kan agera som accelerator för 
brand. 

För arbetsledande chef och annan personal bör syregenererande andningsapparater 
tillförskaffas. Fördelen med denna andningsapparat är att arbetsledande chef kan genomföra 
arbetsuppgifter som nämns i handlingsplanen på säkert tillvägagångssätt samt att denne har 
understöd från annan personal om detta skulle behövas. Nackdelen med detta är att 
utrustningen är kostsam samt att det medför att personen kan bekämpa brand med 
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släckutrustning vilken då krävs utbildning och regleras av arbetsmiljöverkets 
författningssamling 2007:7 ”Rök- och kemdykning”. 

I rutinen för ”Brand på TBM” bör det även tilläggas i punkt fem att utrymningsväg bör 
användas i första hand som utrymning till räddningskamrarna. Detta för att denna väg har 
tillgång till andningsskydd, start av vattenridåer och det automatiska släcksystemet, 
brandbekämpningsutrustning samt skall vara fri från blockerande föremål. Handlingsplanen 
bör även sättas upp i lunchrummet och på så vis finnas tillgänglig till alla på TBM:en. 
Fördelen med detta är att personalen kan utrymma säkrare med tillgång till skyddsåtgärder om 
det skulle behövas och personalen kan ta del av informationen, då personalen generellt har 
dålig uppfattning om dessa rutiner. Nackdelen är att personer kanske inte tänker logiskt och 
försöker använda utrymningsväg även om den skulle vara blockerad av branden eller andra 
föremål.

Rutiner bör även införskaffas då personalen vid en brand har lyckats släcka branden med 
befintlig utrustning. Rutinerna bör beskriva tillvägagångssätt för sådan situation och bör 
innehålla att mer brandsläckningsutrustning tas fram om branden återupptar, brandvakt 
tillsätts att kontrollera brandområdet, räddningstjänst tillkallas för kontroll och personalen 
hämtar andningsskydd för utrymning om det skulle behövas. Fördelen med detta är att 
förhindra att branden återupptar främst då koldioxidsläckarna har används då dessa släckare 
har sämre släckförmåga mot glödbränder och att personalen vet hur de ska agera vid en sådan 
situation.

Andra åtgärder som bör betraktas för att höja personalens förutsättningar är placering av 
andningsskydd, markering av utrymningsvägen och spåret framför räddningskamrarna samt 
information om brandsläckarnas kapacitet och användningsområde. På de områden längs med 
utrymningsvägen på TBM:en där det finns större sannolikhet att utrymningsvägen skall bli 
blockerad bör markering längst golvet läggas. Eventuellt bör hela utrymningsvägen färgläggas 
med självlysande färg. Antalet platser med andningsskydd bör öka för att minska avståndet 
från arbetsplats till andningsskydd. Detta medför att det finns extra andningsskydd på 
TBM:en för personalen. Exempel på placering skulle kunna vara utanför lunchrummet då 
detta medför att det inte uppstår trängsel vid tröskeln till lunchrummet när personal vill in och 
hämta andningsskydd och andra som är inne i lunchrummet vill ut. Då det finns en tendens att 
ställa föremål på spåret framför den mobila räddningskammaren även då det är skyltat på 
engelska, som påpekar att inte göra detta skulle man kunna fråga sig om personen som gjorde 
handlingen kunde tillräckligt med engelska för att förstå skylten. Därför bör annan åtgärd ges
i form av att färglägga området mellan rälsen framför mobila räddningskammaren i sådan färg
så att syftet skall uppmärksammas bättre. När det gäller att vattenposter kan användas mot 
bränder i elektrisk utrustning samt mot bränder i heta oljor bör detta motverkas genom 
information. Informationen skulle kunna sättas upp i lunchrummet och på så vis finnas 
tillgänglig till alla på TBM:en.

Fördelen med dessa åtgärder är att alla ur personalen kan ta del av informationen av 
brandsläckarnas kapaciteter och användningsområde samt att det blir lättare för personalen att 
komma ihåg att använda utrymningsvägen då denna väg har tillgång till handbrandsläckare, 
andningsskydd, start av vattenridåer och det automatiska släcksystemet och att 
utrymningsvägen hålls fri. Nackdelen med dessa åtgärder är färglägganing av utrymningsväg 
är kostsam samt att efter en tid nöts färgen bort eller smutsbeläggs som då måste upprepas för 
att effektivisera syftet.
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Andra åtgärder som vidare bör kontrolleras är vattenposten som är svåråtkomlig och inte kan 
rotera runt mot räddningskamrarna om det finns möjlighet att omplacera till en bättre plats 
samt om det går att höja några av brand detektionerna då några av detektionerna är lågt 
placerande. Fördelen blir att vattenposten går att använda till sitt maximala bruk och att 
detektionerna kan detektera snabbare. Nackdelen med att omplacering är kostnad samt att det 
kanske inte finns bättre tillfredställande plats på TBM:en.

Arbetet har medfört att förslagen till åtgärder som har presenterats i arbetet är av kvalitativ 
utformning samt deras för- och nackdelar. Arbetet är riktat för TBM:en som Skanska-Vinci 
använder vid Hallandsåsen, då arbetet är byggt på denna maskin. Användningsområdet för 
detta arbete är i informationssyfte att höja kunskapen om de förutsättningar och hinder som 
finns på TBM:en samt de åtgärder som kan göras för att förbättra personalens möjligheter vid 
brand och livräddning. Intervjuerna som genomfördes av personalen på TBM:en ger enbart 
fingervisning om problem och åsikter, då annan personal på TBM:en kan ha annan 
uppfattning. Då MTO-analysen genomfördes av författaren som har en teknisk bakgrund kan 
detta medföra att åtgärdsförslagen har dominerats mest av tekniska lösningar. För att 
motverka detta borde MTO-analysen genomförts av personer med kunskaper inom 
beteendevetenskap och systemvetenskap för att belysa alla delområden lika. Även 
intervjuerna med personalen bör ha genomförts med kunskaper i intervjuteknik. Några av 
intervjuerna genomfördes på engelska då personerna inte talade svenska och författaren inte 
talade deras modersmål. Detta kan ha medfört kommunikationssvårigheter men detta 
upplevdes inte när intervjuerna genomfördes. Några intervjuer genomfördes även på TBM:en
när maskinen var under verksamhet samt med personal från olika skift. Detta kan ha medför 
att personen som intervjuades inte hade riktigt med tid att svara utförligt samt att svaren kan 
variera mellan olika skift då personalen kan ha olika uppfattningar. Därför bör en enkät göras 
med alla ur personalen för att få ett bättre underlag, vilket ges som förslag till fortsatta studier.

Då det finns ett bra samarbete mellan kollegorna samt att personalen har inställningen och
viljan att lösa problem och situationer som uppstår medför detta möjligheter att undersöka om 
personalens förutsättningar skall tas till nästa nivå och utbilda rökdykare. Denna åtgärd 
regleras av AFS 2007:7 ”Rök- och kemdykning” och bör studeras vidare och nämns som 
förslag till fortsatta studier.
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5.1 Sammanställning av åtgärdsförslag
Tabell 4. Sammanställning av åtgärder med dess för- och nackdelar.

Åtgärder Fördelar Nackdelar
Språk  Anställningskrav  Minska problem 

med 
kommunikation.

 Kan förlora 
kompetens.

Utbildning  Mindre övningar och 
oftare.

 Utbildning i 
brännskador och 
fallskador. 

 Förbättrar sina 
kunskaper.

 Tränar på rutiner.

 Tar tid att 
planera samt 
att utföra.

 Kostnad

Andningsskydd  Skyltning.
 Flytta 

andningsskydd 
utanför lunchrum.

 Uppmärksammas 
lättare.

 Ingen trängsel.

 Kostsamt samt 
lite utrymme
att tillgå.

Första hjälpen 
utrustning

 Skyltning.  Uppmärksammas 
lättare.

 Kostsamt samt 
lite utrymme 
att tillgå.

Registreringssystem  Skyltning i tåg.  Möjlighet för 
personalen att 
kontrollera.

 Kontrollen 
läggs på 
personalen.

Handbrandsläckare  Skyltning samt 
färgläggning.

 Omplacering av en 
släckare.

 Information i 
lunchrum.

 Uppmärksammas 
lättare.

 Tar del av 
informationen.

 Kostsamt samt 
lite utrymme
att tillgå.

 Kan ta ner 
information.

Vattenposter  Omplacering av en 
vattenpost.

 Information i 
lunchrum.

 Effektivare 
användning.

 Tar del av 
informationen.

 Kostsamt samt 
lite utrymme
att tillgå.

 Kan ta ner 
information.

Vattenridåer  Skyltning.  Uppmärksammas 
lättare.

 Kostnad

Detektion  Bättre placering.  Detekterar 
snabbare.

 Lite utrymme 
att tillgå.

Utrymningsväg  Skyltning.
 Markering i golvet.

 Använda 
utrymningsvägen.

 Utrymningsvägen 
hålls fri.

 Kostsamt samt 
lite utrymme
att tillgå.

 Golvmarkering 
slits upp.

Räddningskammare  Färglägga mellan 
rälsen.

 Kylpåsar.
 Syrgas.

 Uppmärksammas 
lättare.

 Vatten sparas
 Rökskador kan 

lindras.

 Kostnad
 Nöts bort med 

tiden.
 Kylpåsar kan 

kyla för 
mycket.

 Syrgas kan 
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accelerera
brand.

Handlingsplan  Information och 
övning.

 Syregenererande 
andningsapparater.

 Utrymningsväg i 
handlingsplan.

 Rutiner om en 
lyckad släckning har 
genomförts.

 Tar del av 
information och 
övning ger 
kunskaper.

 Genomföra 
uppgiften säkrare.

 Utrymma säkrare.
 Personalen vet 

hur de ska agera.

 Informationen 
tas ner samt att 
övning tar tid 
att planera.

 Kostsam
 Kan bekämpa 

brand.
 Utrymningsväg 

kan vara 
blockerad.

5.2 Förslag till fortsatta studier

Frågorna om personalens situation på TBM:en som ställts under detta arbete har endast blivit 
ställda till ett antal personer och ger en fingervisning i hur kunskap och attityd till 
brandsäkerhet är på TBM:en. För att få en riktig inblick i vad större delen av personalen på 
TBM:en tycker om situationen, behövs en ordentlig och omfattande enkätundersökning.

En vidare MTO-analys bör även göras på räddningskamrarna om dess driftförförande och på 
situationen då vattenledningarna förlängs på TBM:en. Eftersom räddningskamrarna innehåller 
olika delmoment som måste göras för att upprätthålla en komfortabel miljö vid en eventuell 
olycka är det viktigt att upptäcka eventuella hinder som kan uppkomma då personalen skall 
vara i räddningskamrarna en längre tid. Då vattenledningarna förlängs på TBM:en uppstår en 
sårbar situation som även bör studeras för att upptäcka eventuella hinder som kan minska 
personalens förutsättningar vid en eventuell olycka.

Då åtgärderna som nämns i arbetet har granskats och möjligen genomförts är nästa steg att 
studera om det är möjligt för personalen att utbildas för att genomföra rökdykning med 
rökdykarpaket. Även bör rutiner sammanställas hur personalen skall genomföra rökdykning 
om utbildningen ges till personalen på TBM:en samt att kontrollera om det går att införskaffa 
en handhållen avläsare till registreringssystemet som hjälp att söka efter personer som saknas 
efter eventuell brand. Även rutiner till arbetsledande chef bör sammanställas om denne har 
syregenererande andningsapparat tills sitt förfogande.
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François Dudouit, Produktionsdirektör för Skanska-Vinci
Intervjuare: Robert Korosec
Datum: 2009-06-12

Personal protection.
The escape hoods on the tunnel boring machine are made to filter smoke particles, but they do 
not produce any oxygen.

Extinguishing medium.
There are CO2 and ABC-powder extinguishers on the tunnel boring machine. There are even 
water hoses and water fog system. The water fog system is for smoke protection and is
connected to the waterline with a pressure of 6 bars and it has to be started manually.

There are automatic powder systems on the tunnel boring machine that can be started by 
manual push or by its mechanical release valve that can be triggered by heat.  This is a 
barrier if the tunnel boring machine should go out of power so that there still is some 
protection left. The automatic system is not connected to the detection, this because the system 
should not start if there is a false alarm.

Ventilation.
The TBM-pilot can stop the ventilation to decrease the oxygen supply. The ventilation is not 
connected to the alarm. 

Evacuation.
There are two rescue chambers installed on the tunnel boring machine. One is mobile and the 
other is stationary. There are two chambers because there can be a lot of people when there 
is a shift exchange. Both the chambers can detain people up to 36 hours and is only for smoke 
protection. The mobile chamber can hold approximately 20 – 25 people and it has oxygen 
supply for the diesel motors so that the chamber can run thru smoke. The stationary chamber 
is the most common of rescue chambers and it can hold 16 people.

Alarm
Every discovery made by human or system on the tunnel boring machine must go thru the 
control cabin where the TBM-pilot is. Then the TBM-pilot starts the alarm. The alarm is only 
for the personnel on the tunnel boring machine and there for must the pilot call to SOS via a 
direct connected telephone.

There are two types of alarm on the tunnel boring machine. One alarm is when the conveyor 
belt starts and the other is an evacuation alarm. These alarms sounds are not the same.

Detection
Heat and smoke detection are distributed thru out the tunnel boring machine. Smoke detection 
are the most common on the tunnel boring machine, that’s because the smoke comes first and 
can be seen in the early stadium. Heat detection is placed in the areas where smoke is 
probable, like workshops.

Other
The tunnel boring machine is more fragile when it must advance forward because then we 
need to extend the water line. The water pipe extension is about every 6m of tunnel for a 
period of 15min (about 0.5% of the time)
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Rolf Andreasson, stf. Räddningschef i Båstad kommun.
Intervjuare: Robert Korosec
Datum: 2009-06-17

Hur anser du räddningstjänsten förmåga är, att göra en insats i tunneln vid brand?

”Vi klarar inte det om det är för långa inträngningsvägar. Inte ens de andra 
räddningstjänsterna i Sverige hade klarat det. Det är för lång inträngningsväg fram till TBM 
och vi klarar inte säkerheten för brandmännen. Nästa tunnel rör som skall byggas blir bättre 
då det kommer att finnas tvärtunnlar som insatser kan göras från och därmed kortare 
angreppsvägar.”

Finns det någon speciell utbildning/utbildning till brandmännen vid insats i tunneln?

”Brandpersonalen får orientering och övningar i tunneln sen finns det insatsplaner över 
tunneln.”

Hur ser tillvägagångssättet ut för en sådan insats?

”Man kör fram till närmaste angreppsväg, identifierar situationen, tar hand om skadade som 
kanske har tagit sig ut ur tunneln eller finns i anslutning till tunnelmynning/tvärtunnlar.  
Kommunicerar med yard foreman, vakten och räddningskammare för att få information om 
saknade, vad som brinner, skadade, gasflaskor, vattenridåer, ventilation, speciella risker mm. 
Tar hjälp av volymen av producerad rök, Väljer taktisk grundinriktning. Om röken avtar är 
branden intensiteten minskande.”

Vad tror du att det finns för möjligheter att släcka en brand på TBM för personalen?

”Möjligheten är god om personal på plats förebygger genom god ordning och minimerar 
mängden brännbart material samt agerar i ett tidigt skede och har en bra utbildningsnivå 
samt är väl övade för olika händelsetyper. Personalens eget agerande på plats är avgörande 
för resultatet.”

Vad anser du om att personalen har rökdykarpaket som möjligheten att släcka brand?

”Vad det gäller att göra en rökdykningsinsats tycker jag att det blir för avancerat då det 
regleras under lag om rök och kem dykning. Om rökdykarpaketet används som personskydd 
gäller inte denna lag och alla kan använda detta som personskydd. För personskydd kan det 
vara bra men då behövs bra rutiner och sunt förnuft. Man skall undvika för bra skyddskläder 
för att säkerställa rökdykarinsats inte genomförs. Rökdykarpaketet skall bara vara till för att 
hjälpa och sätta på vattendimma eller annan släckutrustning samt rädda liv.”

Varför stängs ventilationen av vid en brand?

”Den stängs för att minska brand- rökspridningen samt fördröja att hela tunneln fylls med 
rök. Det kan också vara så att insatsen görs med tillgång till ventilation, detta för att ventilera 
men då måste man vara säker på att hela ventilationen fungerar hela vägen ut ur tunneln.”
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Skiftingenjör på tunnelborrmaskinen.
Intervjuare: Robert Korosec
Datum: 2009-06-18

What do you do when you get an alarm?

“I go to the rescue chamber and on my way there I tell the others around me to also go to the 
rescue chamber.”

Do you have routines for fire or evacuation procedure?

“I have got information how to drive the mobile recue chamber one time but I have never 
done any exercise on this shift.”

How many personal are there in one shift?

“Daytime it is at least 25 people, but it can be more if there are visitors. At nighttime the 
minimum also should be 25 people.”

Which personal goes into the mobile evacuation chamber and witch goes into the stationary 
evacuation chamber?

“The person that comes first enters the rescue chamber he wants to enter, probably the
mobile recue chamber.”

Do you think there could be problems when personal are trying to enter the chambers?

“Yes, there could be problems if panic accurse and people wants to get in and maybe pull 
others out or even start fighting.”

How often do you have exercises with evacuation?

“I do not know. I have not participated in any exercises. I would like to have more exercises 
on the TBM.”

Have you had education/training on fire equipment and/or CPR?

“CPR training was done at the office and training with the fire equipment will be in July.”

How good do you think the other personal on the TBM speak English?

“Mostly it is okay. Everyone speaks normal English except some people, which are not so 
good at speaking English.” 

How is the cooperation/relation between the personal on the TBM?

“The teamwork is good. Everyone helps each other with the tasks that must be done.”
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Appendix D

Stefan Tirmarche, TBM-pilot
Intervjuare: Robert Korosec
Datum: 2009-06-18

When detection happens does it start the alarm or it only indicates for you on the panel?

“Detection comes to me on a panel”

What do you do when you get detection?

“I contact personnel via the intercom or the shift leader and then he tries to find out what has 
happened. Shift leader then decides if extinguishing the fire is possible or evacuation 
measures should be taken. I then start the alarm and via the intercom tell everybody to go to 
the rescue chamber.”

Do you have routines for fire or evacuation procedure?

“No”

How often do you have exercises with evacuation?

“2-3 times per year.”

Are the exercises good?

“Yes, they are good. They are for ones on life.”

Have you had education/training on fire equipment and/or CPR?

“I have had education on fire equipment one time in Båstad.”

How do you think the cooperation/relationship is between the personal on the TBM?

“The relationship is normal.”
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Björn Johansson, Block manager
Intervjuare: Robert Korosec
Datum: 2009-06-23

Vad anser du om personalens förmåga att släcka brand och rädda liv på TBM?

”Personalens inställning är att de vet att de måste lösa problem om det uppstår. Det har visat 
sig vid andra olyckor att personalen har gjort det som har behövts. Så personalen har inte 
visat sig var handfallna när problem uppstått.”

Varför vill ni ha rökdykarpaket till personalen?

”Det är personalen som vill ha rökdykarpaket för att kunna rädda någon som saknas och 
göra insats.”

Ska alla i personalen ha denna utbildning?

”Det finns redan några i personalen med erfarenhet av rökdykning som har fått denna 
erfarenhet från andra tidigare TBM-projekt. Det bör finnas 3 stycken personer med denna 
utbildning per skift och fler kan utbildas om det behövs.”

Vilka nackdelar kan du se om personalen får denna rökdykarpaket?

”Inga, endast att underhåll och skötsel genomförs så att rökdykarpaketen fungerar vid 
användning.”

Finns det andra förbättringar som skulle kunna göras?

”Bättre skyddsmasker, då främst syre genererande masker. Även mer övningar framförallt 
med TBM och stor övningar med räddningstjänst.”

Vilka nackdelar kan det finnas med detta?

”Svårt att förutse. Kan vara om de har fel uppfattning om den mobila rökkammaren. Att det 
bara är att hoppa in och köra ut.”

Kan alla köra den mobila rökkammaren?

”Det finns en kort utbildning och det finns 5-6 personer i varje skift som har denna 
utbildning.”

Behöver alla utbildning för att köra den mobila rökkammaren?

”Nej. Vem som helst kan köra den men man kan glömma att koppla loss och stänga 
luftventiler och elektricitet. Det händer inget med räddningskammaren. Man kan även 
glömma att koppla om spåret men denna växel är fjäderbelastad så det går att köra över den 
så lägger den sig rätt och man kommer ut.”
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Skyddsombud på tunnelborrmaskinen
Intervjuare: Robert Korosec
Datum: 2009-07-16

Hur många språk talas på tunnelborrmaskinen och vilka är de?

”Det talas ett antal språk på tunnelborrmaskinen och de är franska, engelska, svenska, tyska, 
danska, polska.”

Kan personalen på tunnelborrmaskinen tala engelska väl?

”Några från personalen på tunnelborrmaskinen talar inte bra engelska. Och under pressade 
situationer blir det inte bättre.”

Förstår man vad som sägs när det talas över radiokommunikationen?

”Radiokommunikation kanal 1 talar alla över och det går att höra vad som sägs. Däremot 
brister kommunikationen med radio när ett tåg är inne på tunnelborrmaskinen, detta för att 
det är för mycket stål i vägen.”

Har personalen arbetet länge tillsammans på tunnelborrmaskinen?

”Ungefär 3 år har personalen arbetat tillsammans.”

Har personalen arbetat tillsammans på andra projekt tidigare?

”Det finns personal som har arbetat tillsammans på andra projekt tidigare.”

Finns det ett bra samarbete idag på tunnelborrmaskinen?

”Alla har sina uppgifter som de sköter men om det händer en olycka är jag övertygad att alla 
hjälper till. Men sen hur personalen reagerar vid en olycka vet ingen.”

Vad har personalen för utbildning gällande brand och livräddning?

”Personalen har utbildning i heta arbeten och livräddning som genomfördes på 
brandstationen i Båstad. Men man glömmer så himla snabbt, främst hjärtlungräddning. Mer 
repetition skulle behövas”

Vet personalen om vilka rutiner det finns gällande brand och personskador?

”Generellt har personalen inte riktig bra uppfattning om rutinerna gällande brand och 
personskador.”
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Tabell 5. Checklista "Brand på TBM".

TBM  Checklista Brand på TBM 
Tidpunkt Steg Datum: Plats: Ansvarig

1 Släck Vid begränsad brand, använd närmaste Alla

brandsläckare och släck elden

2 Larma

Vid okontrollerad brand kontakta 
Shiftleader Alla

eller TBM pilot för SOS alarm.

Är dessa ej närvarande: 
Ring 112, Meddela *Vem som ringer, 
*Vad som har hänt, *Var det har hänt, 

3 Varna Varna alla som hotas av faran Alla

4 Säkra

Tag flyktmask, om möjligt starta 
vattenridåer Alla

(vid gantry 1 samt runt räddningskammare)
Stoppa TBM ventilation

5 Gå in i räddningskammare Alla

6 Informera Informera närmaste, (ansvarig), chef Alla

annars informera Securitas 0431- 78 259

7 Verifiera Verifiera att steg 1-6 har gjorts Ansvarig

(Kan delegeras) chef

8 Kontakta Kontakta yard foreman och informera om Ansvarig

läget samt eventuella hjälpbehov chef

9 Kör ut Kontrollera att samtliga har kommit in i Ansvarig

Räddningskammaren, därefter kör ut chef

10 Bistå Avvakta instruktioner från Ansvarig

Räddningstjänsten chef

11 Kontakt- Utse kontaktperson gentemot Ansvarig

person Nödlägesgruppen chef

12 Samla Samla alla berörda på en trygg plats Ansvarig

(Kan delegeras) chef

13 Informera

Informera alla på arbetsplatsen - stoppa 
rykten Ansvarig

(Kan delegeras) chef
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Tabell 6. Checklista "Allvarlig personskada".

TBM Checklista Allvarlig personskada
Tidpunkt Steg Datum Plats: Ansvarig

1 Rädda Flytta aldrig en skadad person. Alla

Undantaget är om personen befinner sig i 
läge
där det råder fara för livet, (tex vid brand).

2 Larma Ring 112, Meddela *Vem som ringer, Alla

*Vad som har hänt, *Var det har hänt, 
*Antalet skadade, innestängda

3 Lindra      Ge nödvändig medicinsk första hjälp Alla

4 Informera Informera närmaste, (ansvarig), chef Alla

annars informera Securitas telefon 259
eller comradio

5 Säkra Säkra arbetsplatsen för vidare olyckor Alla

och ev. undersökningar
6 Verifiera Verifiera att steg 1-5 har gjorts Ansvarig

(Kan delegeras) chef

7 Möt upp

Informera Yardforeman och tillse att 
vägvisare Ansvarig

möter Räddningstjänsten chef

8 Med- Utse medföljande till den skadade

Följande Namn Ansvarig

Telefon chef

9 Informera Informera närmaste chef samt Ansvarig

Securitas, 0431-78259 chef

10 Kontakt- Utse kontakt person gentemot Ansvarig

person Nödlägesgruppen chef

11 Samla Samla alla berörda på en trygg plats Ansvarig

(Kan delegeras) chef

12 Informera

Informera alla på arbetsplatsen - stoppa 
rykten Ansvarig

(Kan delegeras) chef

13 Övrigt




