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1. Inledning 

Denna rapport är framtagen inom ramen för Trafikverkets projekt E45 Lilla 

Bommen – Marieholm och ska ingå i förfrågningsunderlag för totalentreprenad. 

1.1. Syfte och mål 

Syftet med denna brandskyddsbeskrivning är att redovisa de krav som ställs på 

tunnelns brandskydd enligt följande lagstiftning eller rekommendationer: 

• PBL- Plan och bygglag, SFS 2010:900  

• TRVK/TRVR Tunnel 11, Trafikverkets tekniska krav/råd Tunnel, TRV 

publ nr 2011:087/088 

• TRV 2014/7297, Krav och råd för överdäckning och säkerhet vid an-

vändning 

• Lag(2006:418) och förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar 

• BVT1, Boverkets allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar, BFS 2007:11 

• BBR, Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2011:6 

med ändringar till och med BFS 2015:3 

• EKS, Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europe-

iska konstruktionsstandarder, BFS 2011:10 med ändringar till och med 

2013:10 

• LSO, Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Målet med handlingen är att beskriva de krav som ställs för att uppfylla brand-

säkerheten i tunneln.  

1.2. Avgränsning 

Denna handling omfattar hela tunneln, inklusive ramper och trafikutrymmen, 

samt teknik- och biutrymmen. Analytisk verifiering avseende utrymningssäker-

heten och kraven på bärförmåga i brandlastfallet har genomförts. Dessa utred-

ningar ligger till grund för ett flertal av de brandtekniska förutsättningar som 

redovisas i denna handling. Utredningarna som genomförts presenteras i föl-

jande dokument, som är bilagor till denna rapport: 

• Analytisk verifiering av utrymningssäkerheten-Huvudentreprenad, E45 

delen Lilla Bommen-Marieholm 

• Analys av bärförmåga och värmeinträngning-Huvudentreprenad, E45 

delen Lilla Bommen-Marieholm  
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Beräkningarna i Analytisk verifiering av utrymningssäkerheten ger ett förslag 

på utformning av utrymningssäkerheten. Om man i senare skede kan säkerställa 

utrymningssäkerheten på annat sätt än i de beräkningar som ligger till grund för 

denna handling kan annan utformning accepteras. De förutsättningar (presente-

rade i riskanalysen  enligt avsnitt 1.7) avseende dimensionerande brand, kritiska 

förhållanden, etc. ska i sådana fall beaktas. Beräkningarna är inte optimerade 

med avseende på placering av utrymningsvägar, tid till detektering av brand etc. 

men ger ett förslag på hur utrymningen i tunneln kan säkerställas. 

Krav på utformning av brand- och utrymningslarm specificeras i denna hand-

ling. Det är viktigt att funktionen säkerställs i entreprenaden.  

Respektive projektör ansvarar för att krav enligt denna beskrivning inarbetas i 

dennes handlingar. 

1.3. Underlag 

Följande dokumentation har använts som underlag för rapporten: 

• Brandskyddsdokumentation, Göta tunneln, Relationshandling 2008-08-

07 upprättad av Brandskyddslaget. 

• Funktionsbaserade krav och rekommendationer för brandsäkerhet i väg-

tunnlar (FKR-BV12), SP Rapport 2012:48 reviderad 2013-07-31 

1.4. Revideringar 

Denna handling utgör en första version av rapporten och innehåller därmed 

inga revideringar.  

1.5. Dimensionering 

Brandskyddet utformas med analytisk dimensionering avseende utrymningssä-

kerheten i trafikutrymmena. Beräkningar har även genomförts avseende bär-

förmåga i brandlastfallet se avsnitt 6 samt bilaga till denna rapport.  

Beräkningar, antaganden etc. presenteras i separata rapporter se avsnitt 1.2 och 

redovisas inte närmare i denna handling. 

För övriga krav används förenklad dimensionering enligt TRVK etc. presente-

rade i avsnitt 1.1. 

1.6. Internkontroll 

Handlingen har interkontrollerats i enlighet med Tyréns AB kvalitetsledningssy-

stem certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
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1.7. Brandskyddsbeskrivningens roll i förhållande till övriga 
utredningar 

För att förtydliga hur de olika utredningarna hänger samman har detta avsnitt 

tagits fram, och syftet med denna läsanvisning är att underlätta en förståelse för 

tunnelsäkerheten som helhet. Tillvägagångssättet redovisas nedan i form av en 

beskrivning av sex olika delmoment. 

1. I ett inledande skede identifieras risker, såsom ”brand i fordon i huvud-

tunnel”, vilket har som konsekvens att ”trafikanter utsätts för brandrök 

och måste utrymma”. Detta sker i riskanalysen. Då det i ett inledande 

skede inte är känt huruvida människor hinner utrymma innan kritiska 

förhållanden uppstår osv, vilket innebär att risken bedöms som hög. 

2. Riskanalysen anger också vilka dimensionerande förutsättningar 

som ska gälla, såsom att eftersom den tunga trafiken är betydande ska 

brand i lastbil kunna hanteras. Dessa förutsättningar ska beaktas när de 

dimensionerande scenarierna (redovisas i bilaga till riskanalys) tas 

fram. 

3. Med vetskap om vilka risker som identifierats (brand med efterföljande 

utrymning) tas ett säkerhetskoncept fram. Dvs ett koncept som inne-

bär att det behövs detektering, larm, utrymningsvägar etc, för att de 

identifierade riskerna och deras konsekvenser ska hanteras. Säkerhets-

konceptet innehåller inga specifikationer, utan är en samling av övergri-

pande tekniska och administrativa funktionskrav som tillsammans ska 

hantera de risker som identifierats. 

4. Funktionskraven hanteras i brandskyddsbeskrivningen genom att 

redovisa hur kraven kan uppfyllas. I brandskyddsbeskrivning anges spe-

cifika krav på detektering, larm etc.  

5. I de fall kraven i brandskyddsbeskrivningen inte kan tas fram utan för-

djupade utredningar utförs sådana. Exempelvis finns ett sådant be-

hov avseende avstånd mellan utrymningsvägar. Beräkningar genomförs 

för de frågeställningar som behöver utredas analytiskt. Dessa utredning-

ar utgör bilagor till brandskyddsbeskrivningen. Resultatet av de fördju-

pade utredningarna blir till krav i brandskyddsbeskrivningen, t.ex. i form 

av minsta avstånd mellan utrymningsvägar. Inom aktuellt projekt har 

fördjupade utredningar i form av Analytisk verifiering av utrym-

ningssäkerheten samt Analys av bärförmåga och värmein-

trängning tagits fram. 

6. Med kännedom om valt säkerhetskoncept, krav ställda i brandskyddsbe-

skrivningen (och beräknade i bilagorna) kan riskanalysen kompletteras 

med en verifiering av valt säkerhetskoncept och ställda krav, 

d.v.s. riskerna bedöms med hänsyn till genomförda åtgärder och ställda 

krav. 
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2. Dimensionerande förutsättningar 

2.1. Beskrivning 

Tunneln utförs med två separata tunnelrör med enkelriktad trafik, med två kör-

fält i varje tunnelrör. I anslutning till ramper och tunnelmynningar förekommer 

i vissa fall ett extra körfält. Ramperna E45 Ö-Kämpegatan och Kämpegatan-

E45V är utförda med ett körfält vardera och ramperna E45V-Kämpegatan och 

Kämpegatan-E45Ö är utförda med två-tre körfält vardera.  

 

Figur 1. Illustration av tunnelns och rampernas placering. 

I beräkningarna som ligger till underlag för denna handling har förutsättningar-

na avseende rampernas utformning varit att den nordvästra rampen (Kämpega-

tan- E45V) varit en 75 meter överdäckad ramp; den sydvästra rampen (E45 Ö-

Kämpegatan) varit en 90 meter överdäckad ramp; den nordöstra rampen varit 

en cirka 65 meter lång överdäckad ramp och den sydöstra rampen cirka 80 me-

ter överdäckad ramp. För förutsättningar som ligger till grund för resultaten se 

beräkningsbilaga till denna handling. I huvudscenariot förväntas ingen köbild-

ning i tunneln, se beräkningsbilaga.  

Resultat från beräkningarna visar att utrymning förväntas vara avslutad inom 

30 minuter från brandstart.  

Vägtunneln sträcker sig från Stadstjänaregatan till Torsgatan, vilket innebär en 

cirka 420 meter lång tunnel. Senare bedöms det bli aktuellt att överdäcka vägen 

fram till Falutorget. I det skedet kommer tunneln bli cirka 800 meter lång. Det 

finns även planer på att överdäcka vägen i andra riktningen. Detta skulle inne-

bära att den aktuella tunneln byggs samman med den befintliga Göta tunneln. 

Detta skulle innebära en tunnel på totalt cirka 2 800 meter. De två senare över-

däckningarna hanteras inte i denna handling.  

Tunneln utformas för att ge möjlighet till framtida överdäckning enligt ovan.  
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2.2. Tunnelklassificering 

TRVK Tunnel 11 ger tunnelklass TA eftersom tunneln förväntas ha ÅDT översti-

gande 15 000 fordon. 

2.3. Tunnelklass 

Tunneln ska utföras i tunnelklass E enligt ADR-S MSBFS 2015:1. Farligt gods 

(skyltade transporter) förväntas därmed inte förekomma i tunneln. 

2.4. Dimensionerande brandförlopp och personantal 

För att säkerställa personsäkerheten i tunneln har ett huvudscenario, brand i 

lastbil och en 100 MW brand med tillväxthastighet mycket snabb (0,19 kW/s2) 

använts i den analytiska dimensioneringen. I detta scenario har samtliga tek-

niska system antagits fungera.  

Utöver detta har ett antal känslighetsanalyser med både större och mindre 

bränder genomförts. I känslighetsanalyserna har även effekter av att olika tek-

niska system felfungerar studerats, dessa redovisas i beräkningsbilagan till 

denna handling. 

Följande indata och förutsättningar är gemensamma för samtliga scenarier som 

berör utrymningssäkerheten: 

Brandförloppet: 

• Effektivt värmevärde: 25 MJ/kg. 

• Sotproduktion: 0,1 g/g. 

• CO-produktion: 0,1 g/g. 

• CO2-produktion: 2,5 g/g. 

Brandgasventilation (i huvudtunneln): 

• Aktivering vid detekterad brand (detektion förväntas ske inom 2 min 

från brandstart). 

• Branden slår ut en fläktgrupp, vilket gör att 4 av 5 fläktgrupper antas 

fungera i det brandutsatta tunnelröret. 

• Luftflöde: 28 m3/s (ca 3m/s, se bilaga till denna rapport) per fläktgrupp. 

Utrymningsförloppet: 

• Utrymningslarm aktiveras vid detekterad brand. 

• Utrymningsvägen närmast branden förutsätts blockeras av branden. 

• Köbildningen sker alltid mot trafikritningen, bakom branden. 

Utrymningen skall vara genomförd innan kritiska förhållanden uppstår. Föl-

jande kritiska förhållanden används: 
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• I tunneln och ramperna: FED (Fractional Effective Dose)  < 0,3. Beräk-

ning av FED-värde tar hänsyn till var i tunneln en specifik individ eller 

grupp befinner sig vid olika tidpunkter och vilken ackumulerad dos av 

toxicitet och höga temperaturer som de utsätts för.  För mer utförlig för-

klaring av dessa se Analytisk verifiering av utrymningssäkerheten (bilaga 

till denna rapport). 

Personantal som förväntas behöva utrymma tunneln vid en olycka har antagits 

till cirka 100 personer per 100 meter tunnel.  

Scenarierna är baserade på riskanalys och krav i säkerhetskonceptet till Gull-

bergstunneln och ska därmed beaktas även vid framtida kompletterande verifie-

ringar. 

För mer utförliga beskrivningar om de beräkningar, antaganden och indata som 

använts i beräkningarna hänvisas till beräkningsbilagorna.  

2.5. Säkerhetshöjande åtgärder 

Nedan presenteras exempel på funktioner som kommer finnas i tunneln och 

som förväntas öka säkerheten för trafikanterna och till viss del krävs för att upp-

fylla kraven på brandskyddet i tunneln: 
Tabell 1. Exempel på funktioner så som skyltar, tekniska system etc. som skall finnas i 

och i anslutning till tunneln. 

Tv-

kameror/Video 

Verifierar incidenter, olyckor samt möjliggör visuell 

övervakning. Videoupptagningar möjliggör att se vad 

som hänt omedelbart efter tidpunkten för detekte-

ring/larm om brand. Kameraövervakningen bör förses 

med fördunklingsfunktion om detektering av brand inte 

löses på annat sätt enligt avsnitt 7.2. 

Passagekontroll Övervakar att endast behörig personal befinner sig i 

Gullbergstunnelns driftutrymmen. Kontrollpassage-

systemet övervakar också utrymningsvägarnas dörrar. 

Ködetektering Registrerar långsamtgående kö 

Incidentvar-

ningssystem 

Registrerar stillastående fordon. 

Hastighetsöver-

vakning 

Registrerar hastighet på fordon. 

Brand- och ut-

rymningslarm 

Ska installeras, se avsnitt 7.2 respektive 7.3. 

Nödskåp/ 

Räddningsstation 

Skall innehålla två stycken handbrandsläckare samt 

nödtelefon. Handbrandsläckarna skall uppfylla SS-EN 

3-7, innehålla minst 6 kg ABC-pulver och vara i effekti-
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vitetsklass43A och 233B C. Brandsläckare skyltas enligt 

G9 ”Brandsläckare” och i övrigt ska skåpet märkas en-

ligt AFS 2008:13. Se avsnitt 7.7 för placering av skåp. 

GSM/NMT/TET

RA 

Täckning i tunneln skall vara sådan att räddningstjäns-

ten kan utföra räddningsinsats. Räddningstjänsten an-

vänder sig av analogt system vid rökdykning.  

Systemen ska fungera för kommunikation med olycks-

platsgruppen samt räddningsledare, TC och sin led-

ningscentral. 

Bommar 

 

Bommar ska finnas vid infarter till huvudtunnel samt 

på samtliga påfartsramper.  

Bommarna ska effektivt blockera trafik och utformas 

som en industriell trafikbom anpassad för krävande 

miljöer.  

Bommar används för att snabbt kunna leda bort trafik 

från tunneln i samband med avstängning samt för att 

skapa förutsättningar för en säker räddningsinsats.  

Informations-

tavlor 

Placeras i anslutning till tillfarter och ger möjlighet att 

leda om trafik. 

Omställbara väg-

visningsskyltar 

Ger TC (trafikinformationscentral) möjligheter att un-

der kontrollerade former leda bort trafik från tunnelsy-

stemet. 

Omställbara has-

tighetsskyltar 

Ger TC möjligheter att vid mindre störningar sänka 

hastigheten och minska risken för olyckor. 

Omställbara kör-

fältssignaler 

Ger TC möjligheter att vid mindre störningar stänga av 

visst körfält och minska risken för olyckor. 

Meddelandeskyl-

tar 

Ger order om utrymning av tunneln via skyltar i tunnel-

taket med texten ”Stanna motorn. Utrym tunneln”. 

Skyltar tänds vid detekterad brand.  

Brandgaskontroll Skall utföras enligt avsnitt 7.5. 

Manöverskåp/ 

Mynningsskåp 

Skåpen skall placeras utanför avspärrning av bom-

mar/trafiksignal så att räddningstjänsten enkelt får åt-

komst till skåpet. Skåpet skall skyltas med vit 

text/symbol på röd bakgrund och i övrigt enligt AFS 

2008:13. 

Följande utrustning ska finnas i skåpet: 

• En manövertavla baserad på en 42” pekskärm för indi-

kering och manövrering(här ifrån kan man styra det 

mesta i tunneln)  
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• Manövertavlan (pekskärmen) ska omfatta en geogra-

fiskt orienterad översiktskarta över tunneln med ma-

növerknappar för inval av kameravyer. Samma knappar 

indikerar också utlöst brandlarm i tunneln 

• En monitor för visning av ITV bilder 

• En brandförsvarstablå 

• En servicetelefon 

Brandpostskåp Skåpet skall skyltas med vit text/symbol på röd bak-

grund och i övrigt enligt AFS 2008:13 och öppnas med 

brandkårsnyckel.  

Trafikstyrning Trafikstyrning med funktioner enligt ovan och i denna 

handling krävs för att undvika köbildning i tunneln och 

för att säkerställa utrymningssäkerheten. 

 

3. Utrymning 

Beräkningar har visat att utrymning kan avslutas innan kritiska förhållanden 

uppstår om utrymningsvägar placeras enligt Figur 3. Detekteringstid, trafikstyr-

ningar och ventilationsbrandskydd enligt denna handling är en förutsättning för 

att säkerställa utrymningen. 

I teknik- och biutrymmen har utrymningen inte verifierats med beräkningar. 

Utrymning från dessa utrymmen har utförts med vägledning enligt förenklad 

dimensionering i BBR. 

3.1. Tillgång till utrymningsväg från tunnelrören  

Utrymning till ett annat tunnelrör får jämställas med utrymning till det fria un-

der förutsättning att förbindelsen utförs som utrymningsväg samt att utrym-

ningssäkerheten säkerställs vid inträde i det andra tunnelröret (Trafikverket, 

2011). Angränsande tunnelrör betraktas då som en säker flyktplats. Utrymning i 

den aktuella tunneln sker via tvärförbindelser till angränsande tunnelrör samt 

via tunnel-/rampmynningar. Tvärförbindelserna avskiljs som brandceller och 

tunnelrören (säker flyktplats) skyddas av brandsluss, se förslag på princip i Fi-

gur 2. För att begränsa risken att brandgaser sprider sig mellan tunnelrören (via 

tvärförbindelserna) har beräkningar genomförts som visar att ingen övertryck-

sättning krävs i tvärförbindelserna, se beräkningsbilaga. Väggar till tvärförbin-

delsen utförs i lägst brandteknisk klass REI60 med dörrar i brandteknisk klass 

EI60-SaC. Se vidare avsnitt 3.3.1. 

Avstånd mellan utrymningsvägarna illustreras i Figur 3. 
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Figur 2. Förslag på utformning av tvärförbindelser mellan tunnelrören. Väggar utförs i 

EI60 och dörrar ska öppna in mot slussen. Dörrar skall placeras förskjutna i sidled, en-

ligt princip i figuren.  

3.1.1. Tillgång till utrymningsväg från ramperna 

Beräkningar i senare skede har visat att inga utrymningsvägar krävs från ram-

perna, se beräkningsbilaga. Dvs. utrymningen från samtliga ramper kan säker-

ställas genom utrymning via ramp- och tunnelmynningar. 

 

Figur 3. Gröna pilar i bilden illustrerar placering av utrymningsvägar i tunnelrör och 

ramper. Bilden är endast en illustration och är ej skalenlig.  

3.2. Tillgång till utrymning från teknik- och biutrymmen 

De utrymmen som avses är teknikrum med fläktrum, ställverksrum, rum för 

UPS etc. Detta kluster av teknik- och biutrymmen utryms via två separata trap-

por direkt till det fria i marknivå alternativt via kommande byggnader på över-

däckning för att säkerställa två oberoende utrymningsvägar. Förslag som ligger 

till grund för denna handling uppfyller krav på maximalt 45 meter till närmsta 

utrymningsväg (vid sammanfallande gångväg räknas sträckan 1,5 gånger den 

verkliga längden) vilket ska eftersträvas i vidare projektering. 

Installationsgång övre och nedre skall också kunna utrymmas. Detta görs från 

installationsgång övre genom stege med lucka till installationsgång nedre som 

leder till tvärförbindelserna alternativt till trapphus i de kommande byggnader-

na på överdäckningen. Installationsgång nedre utryms via tvärförbindelserna 

alternativt via dörr mot trafikutrymme.   
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3.3. Passagemått, framkomlighet och beslagning 

3.3.1. I tunnelrör och från ramper 

Fram till utrymningsvägarna eller tvärförbindelserna skall det finnas en minsta 

fri bredd om 0,9 meter, se Figur 4 (på höger sida, yttervägrenen, om körbanan 

finns alltid en fri bredd om minst 1,2 meter). Det fria utrymmet kan utgöras av 

vägren, nödkörfält eller liknande. Vägen till utrymningsvägen eller tvärförbin-

delsen skall utföras utan nivåskillnad mot körbanan för att kunna säkerställa 

utrymningen för funktionshindrade.  

 

Figur 4. Exempelbild på utformning av väg till utrymningsväg (nödgångbana) och ut-

rymningsväg (Trafikverket, 2011). 

Utrymningsvägarna ska ha en minsta fri bredd på 1,2 meter och en minsta fri 

höjd på 2,1 meter. Räcken eller dylikt får inkräkta med maximalt 0,1 meter på 

respektive sida i utrymningsväg.  

Dörrar till utrymningsvägar ska ha en minsta fri bredd på 0,9 meter, en minsta 

fri höjd på 2 meter och öppna i utrymningsriktningen (in mot tvärförbindelser-

na).  Dörrarna skall ha en öppningskraft på max 130 N. Dörrar i utrymningsväg 

förses med beslagning enligt SS-EN179 eller motsvarande. Dörrarna förses på 

insidan med skylt med varning om att de leder till trafikutrymme. Utrymnings-

vägarna skall vara tilltalande och dörrarna förses med fönster (för att utrym-

mande skall kunna se att det är en säker plats) samt med skylt med texten ”Ut-

rymningsväg, till säker plats”. 

Avstånd mellan utrymningsvägarna/tvärförbindelserna illustreras i Figur 3. No-

tera att respektive utrymningsväg/tvärförbindelse kan flyttas några få meter åt 

sidan utan att påverka genomförd verifiering av utrymning.  
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Lutningen i utrymningsvägarna ska understiga 8 %, om det lutar mer än 3 % 

skall de utföras med ledstänger och vilplan, se tabell B.3-1 i TRVK 11. Mer än 5 % 

lutning tillåts endast om det inte är geografiskt möjligt med en lägre lutning. 

Trappor skall inte användas i utrymningsvägarna.  

I trafikutrymmen accepteras lutning enligt krav i VGU.  

3.3.2. Från teknik- och biutrymmen 

Från teknik- och biutrymmen kan dörrar i utrymningsväg utföras med en 

minsta fri öppningsbredd om 0,80 m och trappor eller korridorer kan utföras 

med en minsta fri bredd om 0,90 m. Höjd i utrymningsvägarna skall vara minst 

2,1 meter.   

Dörrar från teknik- och biutrymmena kan förses med trycke+vred som lägsta 

nivå och kan öppnas i valfri slagriktning. Från ställverksrum krävs dock beslag-

ning enligt SS 436 21 04 och att dörrar öppnas i utrymningsriktningen. 

Utrymning från installationsgång övre sker via stege med lucka mot installat-

ionsgång nedre och vidare till tvärförbindelse alternativt med dörr mot byggnad 

på överdäckningen. Dörrarna kan vara försedda med vred+trycke som lägsta 

nivå.  

Installationsgång nedre utryms till säker plats i tunneln via tvärförbindelserna 

alternativt via dörr mot trafikutrymme. Dörrar enligt stycke ovan.  

4. Skydd mot brandspridning i tunneln 

4.1. Brandceller 

Respektive tunnelrör avskiljs mot angränsande utrymmen i lägst brandteknisk 

klass REI 90 (REI60 mot tvärförbindelser). Ramper som leder till/från respek-

tive tunnelrör ingår brandtekniskt i det tunnelrör som den leder till/från.  

Teknik- och biutrymme i tunneln avskiljs mot tunneln i lägst brandteknisk klass 

EI90 inklusive dörrar i EI90Sa(inga dörrstängare krävs eftersom dörrarna kan 

förväntas vara stängda).  

Generellt utformas varje teknikrum i en separat brandcell i brandteknisk klass 

EI 60 med dörrar i lägst brandteknisk klass EI60Sa-C. I detaljprojekteringen 

kan det finnas möjlighet att slå ihop en eller flera teknikrum i samma brandcell 

(ställverksrum, batterirum, transformatorrum och rum med spolarvätska skall 

dock vara separata brandceller) och det kan bli aktuellt att ställa högre krav på 

avskiljning av rummet för hantering av brandfarlig vara, spolarvätska, se avsnitt 

11. Förslag på brandcellsindelning av teknik- och biutrymmen framgår av Figur 

5.  
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Figur 5. Röd linje (mot tunneln och trapphus) anger brandteknisk klass REI90 och blå 

linje anger brandteknisk klass EI60. 

Tvärförbindelserna avskiljs mot tunnelrör som separata brandcel-

ler(brandslussar) i REI60, se Figur 2.  Dörrar mot utrymningsvägarna utförs i 

lägst brandteknisk klass EI60Sa-C.  

Mittgång för tvärgående kanalisation mellan teknik- och biutrymme ska utföras 

i separat brandcell i lägst REI90. Dörrar eller luckor mot utrymmet utförs i lägst 

brandteknisk klass EI90Sa (ingen dörrstängare krävs då dessa utrymmen kan 

förväntas vara stängda).  

Installationsgång övre avskiljs som separat brandcell i lägst REI 90. Luckor mot 

installationsgång nedre samt dörrar mot trapphus utförs i lägst brandteknisk 

klass EI90Sa (ingen dörrstängare krävs då dessa utrymmen kan förväntas vara 

stängda).  

Installationsgång nedre avskiljs som separat brandcell i lägst REI 90. Dörrar 

mot tvärförbindelserna utförs lägst brandteknisk klass EI60Sa (ingen dörr-

stängare krävs då dessa utrymmen kan förväntas vara stängda).   

Installationsgångarna, nedre och övre, avskiljs i EI 60 i höjd med respektive 

tvärförbindelse för att begränsa brandspridningen vid en eventuell brand.  
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4.2. Skydd mot brandspridning inom brandcell 

4.2.1. Ytskikt 

Följande gäller för utrymningsvägar, trafikutrymmen och angreppsvägar: 

• Tak skall utföras i lägst brandteknisk klass B-s1,d0 fäst på material av 

A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i K210/B-s1,d0. 

• Väggytor skall utföras i lägst brandteknisk klass B-s1,d0 fäst på material 

av A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i K210/B-s1,d0, se 

förutsättningar i beräkningsbilaga. 

För teknik- och biutrymme gäller följande: 

• Tak skall utföras i lägst brandteknisk klass C-s2,d0 fäst på material av 

A2-s1,d0 (obrännbart material) eller på beklädnad i K210/B-s1,d0. 

• Väggytor skall utföras i lägst brandteknisk klass D-s2,d0. 

• Ytskikt på rörisolering skall utföras enligt tabell nedan: 
Tabell 2. Krav på ytskikt på rörisolering i tunneln. 

Krav på omgi-

vande yta 

Rörisolering i 

utrymningsvägar 

och vid >20 % av 

angränsande yta 

Rörisolering vid 

<20 % av an-

gränsande yta 

B-s1,d0 A2L-s1,d0 BL-s1,d0 

C-s2,d0 A2L-s1,d0 CL-s3,d0 

D-s2,d0 A2L-s1,d0 DL-s3,d0 

Tabellen nedan anger lägsta ytskiktsklass för kablar. Med kablar avses signal-

kablar för tele- och datatrafik samt elkablar. 
Tabell 3. Lägsta ytskiktsklass för kablar i tunneln. 

Yta Ytskiktsklass 

Generellt  Dca-s2,d2 

Om kablar utgör > 5 % av takytan i utrym-

ningsväg 

Cca-s1,d1 

Upphängningsanordningar för kablar i ut-

rymningsvägar 

A2-s1,d0 

Som alternativ till ovan nämnda utföranden kan kablar utföras med de brand-

skyddskrav som följer av SS 4364000. Kabeldragningar på stege eller konsoler 

skall uppfylla klass F4 enligt SS 424 14 75.  
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4.3. Skydd mot brandspridning mellan brandceller 

4.3.1. Väggar och dörrar  

Se krav i avsnitt 4.1. 

4.3.2. Mellan tunnelrör 

En brand i det ena tunnelröret skall inte kunna sprida sig till det andra tunnel-

röret via tunnelmynningarna.  Vid detekterad brand i ett av huvudtunnelrören 

ska den fläktgrupp som är placerad närmst mynningen i det intilliggande hu-

vudtunnelröret starta (se avsnitt 7.5), med flöde i samma riktning som i det 

olycksdrabbade tunnelröret. 

 

Beräkningar har också genomförts för att verifiera eventuell brandspridning via 

tvärförbindelserna. Resultaten, som redovisas i beräkningsbilaga, visar att skyd-

det mot brandspridning uppfylls även utan övertrycksättning i tvärförbindelser-

na.  

4.3.3. Genomföringar i brandcellsgräns 

Genomföringar i brandcellsgränser tätas med typgodkända eller CE-märkta 

material och brandtätningsmetoder i motsvarande klass som den genombrutna 

konstruktionen.   

4.3.4. Ventilationsbrandskydd 

Ventilationskanaler som genomlöper brandcellsavskiljande byggnadsdel ska 

förses med brand/brandgasspjäll i motsvarande brandteknisk klass som den 

brandcellsavskiljande byggnadsdelen (EI60/EI90) alternativt brandgasspjäll 

(E60/E90) samt brandisolering.  

Spjällen ska utföras enligt SS-EN 15650. 

Upphängningsanordningar för ventilationskanaler som passerar brandcells-

gräns, ska utföras i R 60/ R 90, beroende på brandteknisk klass på den genom-

brutna byggnadsdelen. Övriga kanaler samt i schakt och aggregatrum kan 

hängas upp i R 15 till skydd mot utrymmande.  

Vid aktiverat brandlarm, stopp av fläktar, spänningsbortfall eller liknande skall 

brand/brandgasspjäll alternativt brandgasspjäll stänga. 

I avsnitt 7.5 finns krav på fläktar för brandgasventilation.  
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5. Skydd mot brandspridning från tunneln 

5.1. Mot byggnader/överdäckning 

Brandspridning från tunneln till byggnader på och i anslutning till överdäck-

ningen skall förhindras under ett fullständigt brandförlopp, motsvarande 

brandpåverkan och avsvalning enligt avsnitt 6. 

5.2. Installationer 

Ledningar för fjärrvärme, fjärrkyla, vatten, tryckspillvatten och liknande som 

inte försörjer tunneln skall utföras så att de vid en brand eller läckage inte kan 

skada trafikanter eller tunnelns bärförmåga, stadga och beständighet se TRVK 

B.6.   

Vatten- och gaslås ska installeras och har till syfte att förhindra brandspridning 

via avloppsbrunnar. 

 

6. Bärande konstruktioner 

Det bärande huvudsystemet skall utformas för att klara en brandpåverkan i 180 

minuter enligt kurva I i figur D.4-1 i TRVK Tunnel 11. Då kollaps av tunneln kan 

påverka en byggnads (t.ex. på överdäckningen) stabilitet ska avsvalning med-

räknas och sättas till 600 °C/h. Detta verifieras med beräkningar eller provning.  

Bärverk som ska krävas för att upprätthålla avskiljande konstruktion skall utfö-

ras i lägst motsvarande bärförmåga som kravet på brandcellsavskiljning dvs. 

R60 för EI 60 och R90 för REI90.  

Brandutsatt betong skall skyddas mot spjälkning. Detta kan till exempel uppnås 

genom att använda brandskivor som förhindrar att betongen värms upp till kri-

tiska temperaturer, eller genom att polypropylenfibrer blandas i betongen enligt 

[Eurokod SS-EN_1992-1-2_2004, kap. 4.5]. Båda alternativen skall verifieras 

med tester. Ytterligare skyddsmetoder förekommer och kan användas efter veri-

fiering. Se även beräkningsbilaga till denna rapport.  

Den föreslagna konstruktionslösningen har analyserats med avseende på håll-

fasthet och värmeinträngning, se beräkningsbilaga. 

6.1. Infästningar för installationer 

Alla installationer som görs i tunneln bör studeras med avseende på värmeled-

ning till tunnelkonstruktionen. En installation som monteras i taket eller på 

väggarna riskerar att kompromissa brandskyddet och vid felaktig montering 

möjliggöra värmeledning in i konstruktionen. Värmeledning möjliggörs av vär-

meledande areor som ligger an på, eller är inskruvade i, betongen. Detta gör det 
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speciellt viktigt att kontrollera att alla, men framförallt större, installationer 

såsom fläktar, vägmärken etc. är monterade på rätt sätt och skyddade i den mån 

det behövs. 

Övrig inredning som kan falla ner och påverka utrymningen och/eller rädd-

ningstjänstens insats skall utföras i lägst R60. R120 gäller för utrustning som 

krävs för brandgasventilation. 

 

7. Brandtekniska installationer 

7.1. Driftsäkerhet 

Generellt gäller att el-, mät- och styrkretsar skall utformas så att ett lokalt fel – 

orsakat av t.ex. brand – inte påverkar brandtekniska installationer utanför ska-

dans närhet. Detta gäller utrustning så som utrymningslarm, belysning enligt 

avsnitt 7.6, brandlarm, meddelandeskyltar enligt avsnitt 2.5 etc. 

Installationer och utrustning i tunneln som krävs för utrymning skall utföras så 

att de klarar en brandpåverkan motsvarande EI30. Detta gäller exempelvis kab-

lar och liknande.  

För krav på utrustning för brandgaskontroll se avsnitt 7.5.  

Utrymningslarmet ska fungera under minst 30 minuter vid ett spänningsbortfall 

på 24 h. Övrig utrustning i detta kapitel ska fungera under minst 60 minuter vid 

ett spänningsbortfall eller under den tid som krävs för att säkerställa funktion-

en.   

7.2. Brandlarm 

Tunneln skall förses med automatiskt brandlarm enligt principer i SBF110:7 

eller motsvarande. Det utreds vidare huruvida det finns möjlighet att uppfylla 

SBF110:7 i trafikutrymmena, om möjlighet till detta saknas skall brandlarmet 

utformas på sådant sätt att detektering av brand kan ske, med god tillförlitlighet, 

i ett tidigt skede.  

I teknik- och biutrymmen kan rökdetektorer användas och i trafikutrymmen har 

beräkningarna visat att en snabb detektering är nödvändig för att säkerställa 

säkerheten i tunneln. 

Detektionssystemet ska aktiveras inom 2 minuter från brandens start för analy-

serade brandförlopp enligt beräkningsbilaga.  Detektering i trafikutrymmena 

föreslås ske med värmekabel och via kameraövervakning med fördunklings-

funktion och signal till TC. 
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Vid detekterad brand i trafikutrymme skall följande ske: 

• Larm till TC och SOS/Räddningstjänsten 

• Trafiksignal (kryss) skall tändas och bommar som hindrar trafik att ta 

sig in i tunneln skall stängas (detta ska ske innan nedanstående punkter 

startas) 

• Informationsskyltar till trafikanter att ta sig ur bilen skall tändas 

• Starta brandgasventilation enligt avsnitt 7.5 

• Starta utrymningslarm enligt avsnitt 7.3 

• Tända belysning enligt avsnitt 7.6 

Vid detekterad brand i teknikutrymmet som är beläget vid sidan om tun-

neln skall följande ske: 

• Larm till TC och SOS/Räddningstjänsten 

• Utrymningslarm i teknikutrymmena startas. 

• Belysning enligt avsnitt 7.5 tänds i teknikutrymmena 

Vid detekterad brand i teknikutrymme (installationsgång övre och 

nedre) mellan tunnelrören skall följande ske: 

• Larm till TC och SOS/Räddningstjänsten 

• Utrymningslarm i teknikutrymmena startas. 

• Trafiksignal (kryss) tänds för att begränsa antalet fordon som kör in i 

tunneln 

7.3. Utrymningslarm 

Utrymningslarm installeras i samtliga utrymmen i form av ljud och ljus (blixt-

ljus enligt avsnitt 7.6.2).  

I teknik- och biutrymmena rekommenderas att detta utförs enligt SBF rekom-

mendation Utrymningslarm. Utrymningslarmet skall tydligt uppfattas från alla 

delar av teknik- och biutrymmena och det ska särskilt beaktas att buller från 

brandgasventilation eller liknande inte påverkar utrymningslarmets hörbarhet.  

Hörbarheten på utrymningslarmet skall motsvara en ljudnivå 10 dB över normal 

ljudnivå i tunneln och vara minst 65 dB i ett utrymme. Maximal ljudnivå 1 meter 

från larmdon ska vara 115 dB. Utrymningslarmet skall höras i alla delar av tun-

neln som berörs i denna handling även då brandgasventilationen i tunneln har 

aktiverats. 

I trafikutrymmena ska utrymningslarmet motsvara en ljudnivå 10 dB över nor-

mal ljudnivå i tunneln och vara minst 65 dB i ett utrymme. Maximal ljudnivå 1 

meter från larmdon ska vara 115 dB, det ska särskilt beaktas att buller från 
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brandgasventilation eller liknande inte påverkar utrymningslarmets hörbarhet. 

Utrymningslarmet kompletteras med radioinbrytning till fordon, trafikinformat-

ionsskyltar (se avsnitt 2.5 ang. Meddelandeskylt) samt grönt blixtljus vid utrym-

ningsvägarna.  

Utrymningslarmet skall aktiveras vid detekterad brand. Utrymningslarmet skall 

kunna aktiveras manuellt av TC eller liknande. Utrymningslarmet ska aktiveras 

2 minuter efter detekterad brand (4 minuter efter brandstart) för att säkerställa 

utrymningen i tunneln, se beräkningsbilaga. Aktivering skall även ske automa-

tiskt 2 minuter efter manuell start av brandgasventilation. 

7.4. Tekniska styrningar och information till trafikanter 

Se avsnitt 2.5. 

7.5. Brandgaskontroll 

Fläktar för brandgasventilation skall installeras för att kunna säkerställa utrym-

ningen och underlätta räddningstjänstens insats. Enligt genomförda beräkning-

ar kan säker utrymning ske om rRespektive tunnelrör förses med fläktar i fem 

positioner placerade enligt figuren nedan, se beräkningsbilaga Analytisk verifie-

ring av utrymningssäkerheten.  

 

 

Figur 6. Blåa pilar illustrerar förslag på placering av fläktgrupper för brandgasventilat-

ion. 

Fläktarna utformas med tre olika lägen, sammanfattade nedan: 

- Steg 1 ”Angreppsventilation”, startas automatiskt vid branddetektering 

med en stegrande start under en (1) minut. Aktiveras även manuellt vid 

manuell detektering via kamerasystemet. Varje fläktgrupp ska ha en ka-

pacitet på 28 m3/s alternativt ska det verifieras att det totala luftflödet i 

tunneln är minst 112 m3/s. 

- Steg 2 ”Normal brandgasventilation”, varje fläktgrupp ska ha en kapa-

citet på minst 60 m3/s alternativt ska det verifieras att det totala luftflö-

det i tunneln är minst 240 m3/s. Läget startas manuellt från TC/ASÖ el-

ler mynningsskåp. 

- Steg 3 ”Forcerad brandgasventilation”, kan enbart aktiveras manuellt 

från TC/ASÖ eller mynningsskåp och är avsedd för räddningsinsatsen. 

Alla fläktar i fem grupper är i full drift. 
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Fläktarna skall vara reversibla och kunna styras av räddningstjänsten efter be-

dömt behov. I det brandutsatta tunnelröret skall fläktarna trycka brandgaser i 

körriktningen. För att minska risken för att större mängder brandgaser sprider 

sig till det icke brandutsatta tunnelröret via tunnelmynningar ska den fläktgrupp 

som är placerad närmst mynningen i det icke brandutsatta tunnelröret starta i 

steg 1 med flöde i samma riktning som i det brandutsatta tunnelröret. Detta ska 

ske automatiskt vid detekterad brand men ska även kunna ske manuellt. 

 

Fläktarna ska kunna motstå 400˚ i 2 timmar vilket även ställer krav på kabel 

och upphängningar till fläktarna. Kablar för strömförsörjning till fläktar ska vara 

brandsäkert förlagda i lägst brandteknisk klass EI 1290 mot trafikutrymme eller 

utförda med funktionsklassad brandkabel, EI90, enligt IEC 60331. Upphäng-

ningar till fläktarna ska utföras i lägst EI120.  

7.6. Belysning 

Nödbelysning, vägledande markering och nödutgångsbelysning skall utföras 

enligt SS-EN 1838, lysa i minst 60 minuter vid ett strömbortfall. Kablage till 

belysningen skall avskiljas i brandteknisk klass EI 30 eller utformas i motsva-

rande brandtålighet. 

7.6.1. Vägledande markering  

Denna belysning skall vara avbrottsfri och lysa båda i normalfallet och vid ett 

spänningsbortfall.  

 

I tunnelrör 

Genomlysta/belysta vägledande markeringar skall placeras så att dessa uppfatt-

tas tydligt av utrymmande trafikanter.  Skyltsymbolerna skall följa vägmärkes-

förordningens E28 och E29 samt vara utformade enligt AFS 2008:13 och mar-

kera utrymning i två riktningar. 

Skyltarna placeras på tunnelvägg som leder till utrymningsväg med ett maximalt 

avstånd om 25 meter och på en höjd om 1,0–1,5 meter ovanför vägbanan samt 

ovanför dörr till utrymningsväg (se Figur 7 och Figur 8).  
 

 

 

Figur 7. Symbol enligt E29 placeras på tunnelvägg och avstånd till närmsta utrymnings-

väg i respektive riktning anges. Avstånd mellan skyltarna skall vara max 25 meter. 
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Figur 8. Symbol enligt E28 monteras ovanför dörr till utrymningsväg. 

 

I teknik- och biutrymmen 

I teknik- och biutrymmena skall belysta/genomlysta vägledande markeringar 

placeras ovanför dörrar och vid riktningsförändringar så att utrymmande enkelt 

hittar ut. Skyltsymbolerna skall följa vägmärkesförordningens E28 samt vara 

utformade enligt AFS 2008:13. 

7.6.2. Nödutgångsbelysning 

För att markera utrymningsvägar i tunneln skall dörren och ett utvidgat område 

kring dörren belysas. Belysningen skall återge färgen på gröna ytor väl och syftet 

med belysningen är att göra utrymningsvägarna enklare att identifiera. Denna 

belysning skall vara avbrottsfri och lysa båda i normalfallet och vid ett spän-

ningsbortfall.  

Utrymningsvägarna skall även markeras med grönt blixtljus. Blixtljuset skall 

placeras runt om respektive dörr. Vid en utrymning skall ljusintensiteten på 

blixtljuset vara minst 150 cd i alla riktningar samt blinka med en frekvens på 1-2 

Hz. Blixtljuset skall tändas på aktiverat brandlarm och vid strömbortfall. 

7.6.3. Nödbelysning 

Nödbelysning skall finnas i tunneln samt i teknik- och biutrymmen för att un-

derlätta utrymningen.  Denna skall fungera vid bortfall av allmän- och reservbe-

lysning i tunneln. 

Nödbelysningen skall tändas automatiskt vid ett spänningsbortfall, automatiskt 

vid aktiverad reservbelysning samt vid detekterad brand. Nödbelysning skall 

också kunna tändas manuellt.  

Nödbelysningen placeras på vägg som leder till tvärförbindelserna i tunnelrören 

samt i utrymningsvägarna med maximalt 25 meters avstånd mellan armaturer-

na. Ljusstyrkan skall vara minst 2 lux längs med gångvägens centrumlinje fram 

till tvärförbindelserna.  
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Figur 9. Grön markering visar sträckningen där det ska finnas nödbelysning förutsatt att 

utrymningsvägar placeras enligt Figur 3.  

Nödbelysning skall också finnas längs med tunnelväggarna fram i ramperna. Se 

Figur 9 för sträckning där nödbelysning krävs i trafikutrymmena.  

En ljusstyrka om minst 2 lux krävs även längs med gångvägens centrumlinje i 

tvärförbindelserna.  

För utrymning från och i teknik- och bitrymmen skall belysningsstyrkan på 

nödbelysningen vara minst 2 lux. 

7.7. Nödskåp/Räddningsstation 

Nödskåp/räddningsstationer ska skyltas med belysta eller genomlysta armatu-

rer, i anslutning till utrustningen, i tunnelrören eller ramperna så att trafikanter 

enkelt kan hitta utrustningen.  

För vidare krav på belysning samt krav på utrustning se avsnitt 2.5. 

Handbrandsläckare skall också finnas i teknik- och biutrymmen. Handbrand-
släckare i driftutrymmen ska vara placerade parvis, med en 6 kg pulversläckare 
och en 5 kg kolsyresläckare, utförda enligt SS-EN 3. 

 Avstånd till närmsta släckredskap i dessa utrymmen bör inte vara längre än 25 

meter.  

Nödskåp/räddningsstation placeras i tunnelmynningarna, i tvärförbindelserna i 

tunnelrören och ramperna samt på höger sida om körfältet i anslutning till ut-

rymningsvägarna i respektive tunnelrör. 

8. Åtgärder för räddningstjänstens insatsmöjlig-
heter 

8.1. Yttre brandposter 

Brandposter skall finnas i anslutning till tunnelmynningarna. Dessa ska ha en 

kapacitet på 2500 liter/min. Avstånd mellan brandpost i tunnelmynning och 

närmsta brandpost i tunneln ska vara maximalt 150 meter, avsteg från detta har 

accepterats i ramperna i samråd med räddningstjänsten. 



 

Titel Dokumentdatum Rev. Datum 

Brandskyddsbeskrivning 

E45 Delen Lilla Bommen - Marieholm  

2015-06-26 2017-12-08 

Projektnummer Dokumentnummer  

AP109654 6S140001  

 

26 
 

8.2. Uttag för brandvatten i tunneln 

Uttag för brandvatten i tunneln skall placeras i separata brandskåp i anslutning 

till tvärförbindelserna. Vattenkapaciteten i tunneln skall totalt vara minst 2500 

liter/min. Skåpen ska kunna öppnas med brandkårsnyckel. 

Tomrör för trycksatt vatten installeras i eller intill tvärförbindelserna (angrepps-

vägarna/ utrymningsvägarna) för att möjliggöra att räddningstjänsten kan leda 

släckvattnet från släckbilen till det andra tunnelröret. Två tomrör per angrepps-

väg ska finnas. 

Samtliga kopplingar och rör ska vara av grovdimension; dvs. 76 mm.  

  

8.3. Åtkomst till tunneln/Angreppsvägar 

Insatstiden till tunneln understiger 10 minuter.   

Räddningstjänsten skall ha möjlighet till överfart över körfälten utanför tunneln 

med max 500 meter från tunnelmynningarna. Överfarten ska kunna ske mellan 

bommar och tunnelmynning. Överfarten kan ske över mittremsan i båda ändar 

av tunneln. Befintlig överfart mellan Göta tunneln och den aktuella tunneln kan 

användas och ny överfart i anslutning till den östra tunnelmynningen kan an-

ordnas.  

Angreppsvägar i tunneln utgörs av tvärförbindelserna i tunneln samt ramp- och 

tunnelmynningar.  

8.4. Utrustning 

Manöverskåp(mynningsskåp) för räddningstjänstens insats skall placeras i an-

slutning till tunnelmynningarna, se även avsnitt 2.5. Befintliga mynningsskåp 

till Göta tunneln skall anpassas med utrustning så att man härifrån kan hantera 

en insats i den nya tunneln. Nytt manöverskåp placeras i teknikhuset. I manö-

verskåpen skall räddningstjänsten kunna styra ventilationssystemet i respektive 

tunnelrör och, ha möjlighet att se och kunna välja vilka kamerabilder man vill se 

från tunneln etc. se även avsnitt 2.5.  

Räddningstjänstens kommunikationsutrustning skall fungera i hela tunneln.  

8.5. Återsamlingsplats 

Återsamlingsplats skall anordnas, exempelvis i motstående tunnelrör. Place-

ringen har samordnats med räddningstjänsten och Trafikverket. Om återsam-

lingsplats anordnas i tunnelrör skall skylt placeras på insidan av dörrarna i tvär-

förbindelserna eller på annat sätt så att utrymmande personer enkelt hittar till 

dessa.  Text på skylt kan vara enligt följande: ”Återsamlingsplats för utrym-

mande finns i tunnelrör innanför denna dörr.” 
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9. Brandskydd under byggtid 

Brandskydd under byggtiden ska säkerställas. Eventuell dubbelriktad trafik i 

tunnelrör under byggskedet ska särskilt beaktas.  

 

10. Drift och underhåll 

 

Drift- och underhållsinstruktioner för tunneln skall tas fram. I dessa instrukt-

ioner skall det framgå med vilka tidintervall kontroll av de brandtekniska in-

stallationerna i tunneln skall genomföras.  

Tunnelsystemets samtliga säkerhetsinstallationer skall testas enskilt och vid en 

samordnad provning. Detta gäller inte enbart under driftstiden utan skall också 

genomföras i samband med att tunneln färdigställs.  

Innan tunneln tas i drift skall samtliga säkerhetsinstallationer ha provas enligt 

principen ovan.  

Drift- och underhållsinstruktioner bör implementeras med instruktioner för 

Göta Tunneln.  

 

11. Brandfarlig vara 

I tunneln kommer brandfarlig vara i form av spolarvätska att hanteras. Hante-

ringen skall ske enligt MSB:s föreskrifter om hantering av brandfarliga och ex-

plosiva varor.  

Spolarvätska förvaras i separat brandcell vid teknikrummen och används för att 

rengöra kameror etc. i tunneln. Spolarvätskan bör hanteras på färdigblandade 

fat och enligt uppgift i en mängd om cirka 300 liter.  

Klassningsplan kan behöva göras beroende på hur pass utspädd spolarvätskan 

är. Om spolarvätskan hanteras i sådan koncentration att klassning krävs är det 

framförallt viss elutrustning i rummet som kommer behöva EX-klassas. 

300 liter spolarvätska kräver inget tillstånd för hanteringen. Det kan bli krav på 

separat ventilation direkt till det fria från detta utrymme. 
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