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1 Inledning 
1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande brandskyddsdokumentation är att redovisa hur tunnelns 
brandskydd är säkerställt i enlighet med de anspråk som ges i BVF och BBR. 

Brandskyddsdokumentationen är upprättad i enlighet med Tunnel 99 och med BBR 5:12 
som förebild.   

1.2 Omfattning 
Denna brandskyddsdokumentation redovisar det utförda brandskyddet för trafiktunneln 
med trafikutrymmen. 

1.3 Underlag 
Underlag för dokumentationen är:  

- /1/ Arbetsplan 98-03-20, fastställd 98-07-07 och genom regeringsbeslut fastställd 
2000-04-27 

- /2/ Situationsplan. 

- /3/ Väg 45, Götatunneln, objekt 429010, Riskanalys 2001-02-12 plus utlåtande 2003-
04-28 från Göran Loman, Eurowind, om att analyser ej påverkas av att ta bort slussar 
vid tvärtunnlar nr 1, 2 och 15. 

- Relationsritningar, daterade 2006-01-16.Ritning 000E 3801, brandcellsindelning, 
senast reviderad 2005-11-17. 

- Ritning 162E 3801, brandcellsindelning, senast reviderad 2004-12-27. 

- Ritning 261E 3801, brandcellsindelning, senast reviderad 2005-12-27.  

- Ritning 360E 3801, brandcellsindelning, senast reviderad 2005-09-16. 

- Informationsritning, daterad 2004-11-15. 

1.4 Revideringar 

Föreliggande brandskyddsdokumentation är en relationshandling som beskriver 
brandskyddets utformning. Den utgör en reviderad och kompletterad version av tidigare 
redovisade brandskyddsbeskrivningar. 

1.5 Avvikelser och alternativa lösningar 
I brandskyddsdokumentationen förekommer inga avvikelser från föreskrifterna i BBR. 

1.6 Internkontroll 
Brandskyddsdokumentationen omfattas av Brandskyddslagets internkontroll i enlighet med 
företagets kvalitetssystem. Detta innebär en övergripande granskning av en annan konsult 
vid företaget av rimligheten i de brandskyddstekniska förutsättningarna och föreslagna 
brandskyddsåtgärder.  
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2 Beskrivning av projektet 
Vägtunneln består av två tunnelrör med tre körfält och enkelriktad trafik, och sträcker sig 
från Folkets Hus vid Järntorget i väster till Lilla Bommen i öster.  

Plan- och profilläget har valts så att tunneln går i berg på så lång sträcka som möjligt. Berget 
är i allmänhet av god beskaffenhet och har bedömts lämpligt för tunneldrivning. 
Bergtunnelns längd är ca 1030 m. På ömse sidor om bergtunneln erfordras betongtunnlar. 
På Järntorgssidan är betongtunneln ca 365 m lång och vid Lilla Bommen ca 210 m lång. 

Förutom tunneldelen ingår trafikplatserna Järntorgsmotet och Lilla Bommenmotet på ömse 
sidor om Götatunnelns mynningar.  

3 Dimensionerade förutsättningar 
3.1 Förutsättningar för räddningstjänsten 
3.1.1 Räddningstjänstens insatstid 
Tunneln är belägen så att insatstiden till tunnelmynningarna för räddningstjänsten enligt 
den lokala räddningstjänstplanen understiger 10 minuter. (Se också 11.4.) 

3.1.2 Tillgänglighet för räddningsfordon 
Körmöjligheter redovisas på situationsplanen. Angreppsvägar utgörs av ordinarie gatunät. 

3.1.3 Yttre brandposter 
Utanför tunneln finns ett brandpostnät tillgängligt i enlighet med VAV P38 och P78. 
Brandposternas läge är markerade på situationsplanen. 

3.2 Byggnadsklass 
Tunneln behandlas brandskyddstekniskt enligt Tunnel 99 med krav enligt BBR som för en 
byggnad i byggnadsteknisk klass Br 1. 

3.3 Dimensionerande brandförlopp 
Dimensionering vad gäller byggnadsdelars brandmotstånd är utförd enligt avsnitt 3.3.4.4  
och 4.2 i Tunnel 99. 

Dimensionerande brand har enligt /3/, avsnitt 1.3, antagits till 100 MW efter 7 minuter vid 
beräkning av impulsfläktars kapacitet. 

Enligt Tunnel 99, avsnitt 4.2.1, skall för tunnlar under vatten eller byggnader utredas hur 
anläggningsdelar påverkas av en avsvalningsfas med 600oC/h. Utredningen skall visa att 
avsvalningen inte kan leda till att tunneln kollapsar.  

3.4 Ventilationssystemet 
Ventilationssystemet är utfört så att brandgasspridning förhindras mellan brandceller. Se 
vidare avsnitt 10. 
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3.5 Personantal 
Dimensionerade personantal som antas kunna utnyttja en utrymningstvärtunnel har 
beräknats till att inte överstiga 150 personer och är oftast max 30 personer.  

3.6 Begränsning i användning 
Transport av farligt gods är förbjuden. 

Vid avstängning av ett tunnelrör leds trafiken i aktuell riktning på ytvägnätet. 

3.7 Tunnelklassificering 
Tunnel 99 ger vid trafikflöde 65000 fordon/dygn tunnelklass TA. 

3.8 Explosionslast 
Det tillåts att 30 kg sprängämnen transporteras utan särskilda instruktioner. 
Dimensionerande last anges för övrigt i avsnitt 3.3.4.3 i Tunnel 99. 

3.9 Avlopp 

Med hänsyn till uppsamling och dränering av farliga vätskor är spillytan begränsad till 250 
m2 och avloppet dimensionerat för 80 l/s. Flamfällor (gaslås) är anordnade så att brand ej 
kan spridas längs sträckan via avloppssystemet. Pumpar är förreglade. 

4 Skydd mot brandspridning mellan fastigheter 
Tunneln är avskiljd i REI-M 90 från ovanliggande byggnader med påverkan enligt avsnitt 
3.4.  

Detta är också tillräckligt skydd för Telias tunnlar.   

5 Bärande konstruktioner 
Det vertikala och horisontella bärverket är utfört enligt bilaga 1. 

6 Skydd mot brandspridning mellan brandceller 
6.1 Brandcellsskiljande byggnadsdelar 
Krav på brandcellsskiljande byggnadsdelar ställs mot bakgrund av dimensionerande 
brandbelastning och framgår av bilaga 1. EI 60-kravet kan ersättas av E 60 för glas eftersom 
glasen endast har diametern 0,4 m. 

Avskiljande krav redovisas i bilaga 1. 
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6.2 Brandcellsindelning 
6.2.1 Omfattning 
Omfattningen framgår av brandskyddsritningarna. De olika tunnelrören är avskilda från 
varandra med brandslussar med EI-60-C-dörrar (E 60 för glas enligt avsnitt 6.1) i 
tvärpassagerna, utom de i position 1, 2 och 15 (125,85 respektive 80 m från närmaste 
mynning), där endast en EI- 90-C-dörr finns. (Se avsnitt 9.1). Brandcellsindelning framgår 
av ritning 000E3801 daterad 2005-11-17.  

6.2.2 Ventilationssystem 
Ventilationssystemets brandskydd beskrivs i avsnitt 10. 

6.3 Utblås från brandgaskontrollfläktar 
Tunnelmynningar är placerade mer än 35 m från närmaste byggnader. Därför kan inte 
brandgasutblås skapa olägenhet i dessa. I avsnitt 11.1 behandlas skydd mot 
brandgasspridning mellan tunnelrören i mynningarna.  

7 Skydd mot brandspridning inom brandcell 
Ytbehandling i tak och väggar är utfört som ytskiktsklass I fäst på obrännbart material eller 
tändskyddande beklädnad. 

Dessutom anges i Tunnel 99, avsnitt 4.2.3:  

”Material i bärande huvudsystem, inklädnad och installation får inte bidra 
till brand-spridning eller rökspridning.  

Material bör vara obrännbart om inte materialets bidrag till 
brandspridning kan anses vara försumbart.  

I den tekniska beskrivningen kan anges kompletterande krav. Kraven bör 
utgå från en bedömning av vilka skador som beställaren anser är 
acceptabla.  

Plastmaterial, som ingår i inredning och installation, bör bestå av klorfritt 
material.”  

För att undvika att dräneringsmattan sprider branden okontrollerat ovanför sprutbetongen 
och försvårar släckning, avbryts den med obrännbart material med sträckan c:a 0,5 m var 
c:a 50:e meter.    

8 Skydd mot explosion 
Vid explosion ska inte brand spridas mellan olika tunnelrör. Detta innebär att dörrarna i 
tvärtunnlarna och vägg mellan tunnelrören ska motstå dimensionerande explosionslast. 
Anspråk i Tunnel 99, 3.3.4.3 följs. 
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9 Utrymning 
9.1 Utrymningsstrategi 
Grundläggande krav för utrymning är att den skall vara genomförd innan kritiska 
förhållanden uppstår. 

Man kan verifiera att trygga utrymningsförhållanden föreligger antingen genom nyanserad 
beräkning eller med hjälp av schablonregler som återfinns i Boverkets ”Utrymnings-
dimensionering”. I det här fallet har den förra metoden använts. 

För alla lokaler där personer vistas mer än tillfälligtvis skall det finnas minst två av varandra 
oberoende utrymningsvägar. Det parallella tunnelröret anses som säker flyktplats. 

Avståndet mellan tvärtunnlar har i riskanalys enligt avsnitt 1.3 bestämts till maximalt 200 
m. Detta avstånd har dock minskats till 100 m enligt önskemål från Göteborgs 
räddningstjänst för att ge goda släckmöjligheter. 

Utrymning sker via tunnelmynningarna eller in via brandslussar i det parallella 
brandavskiljda ”tunnelröret”. (Se också avsnitt 6.2.1) Slussar finns dock inte i förbindelser 
närmast mynningarna enligt avsnitt 6.2.1. Medräknas inte dessa som utrymningsvägar kan 
upp till 300 m gångavstånd uppstå, vilket är för långt. Beräkningar i bilaga 2 visar dock att 
endast begränsade mängder brandgaser sprids mellan rören vid öppen dörr. Detta innebär 
att även dörrar utan slussar kan räknas som utrymningsväg. 

Beräkningar har gjorts för 2 olika siktsträckor i det ”rör” det brinner i, 1 och 5 m, samt för 
två olika inträngningshastigheter till det ”rör” man ska utrymma till, 2,0 och 4 m/sek. Det är 
svårt att veta vilka värden som gäller, därför görs de 4 beräkningarna som en 
känslighetsanalys. Mycket konservativt har antagits att dörr mellan ”rören” är öppen hela 
tiden vilket inte är fallet. Dörren har självstängare, vilket gör att den stängs när ingen 
utrymmer. I beräkningsfall 1b, som kan förmodas ligga närmast sanningen, kommer 
minimal sikt 50 m först att uppstå efter c:a 15-20 minuter även vid öppen dörr hela tiden. 
Detta innebär att utrymning inte hindrar i något av ”rören”. 

Se också avsnitt 9.6 för extra varningsskyltar vid dessa tvärförbindelser. 

Brandgaskontrollsystemet skall kunna vidmakthålla en brandgasfri tunnel uppströms 
branden för dimensionerande brandscenario 100 MW enligt avsnitt 3.4. Se vidare avsnitt 
11.1. 

Trafikregleringen har sådan förmåga att trafiken nedströms branden normalt skall kunna 
avvecklas så att trafikanter där inte berörs av brandgaser. Trafikverkets Trafikcentral väst 
(TC) skall ha sådana informations- och varningssystem till sitt förfogande att trafikanterna 
säkert kan nås av information om beordrad utrymning exempelvis via radiomeddelande och 
variabla skyltar. 

Skyddsåtgärderna består av sådana som syftar till en grundsäkerhet vid 
frånvaro av transport av farligt gods.  

I figur 1 visas princip för angrepp och utrymning i tunneln.  
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Figur 1. Principer för angrepp och utrymning i tunnel. 

Härvid är styrningsprincip mycket viktig. Enligt figur 2 förutsätts att ett antal händelser sker 
vid olika tidpunkter. 

 

Figur 2. Händelsekedja vid brandtillfälle. 

9.2 Förbindelse med det andra tunnelröret 

Förbindelse mellan tunnelrören utgörs av brandslussar för att garantera en säker flyktplats 
för de utrymmande. Ett typutseende framgår av figur 3. I utgång 1, 2 och 15 finns endast 
enkeldörr i EI90-C. Detta motiveras i avsnitt 9.1. 

Utrymnings- 
skyltar mm 
aktiveras 
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Figur 3. Förbindelse mellan tunnelrör. 
Kommentar: Dubbelriktad trafik kommer endast att vara aktuell vid större 
underhållsinsatser, som beräknas ske med ca 20 års mellanrum. I det läget 
avses särskilda regleringar ske för att upprätthålla säkerheten.  

9.3 Dörröppning som utrymningsväg 
9.3.1 Dörrars slagriktning 
Dörrar i utrymningsväg och på väg till utrymningsväg utförs med utåtgående dörrslagning 
eftersom fler än ca 30 personer kan förväntas använda dörröppningen.   

9.3.2 Minsta fri bredd i dörröppning, trappor och trapphus och gångväg till 
utrymningsväg 

Dörröppningar för utrymning utförs med fria dagermåttet minst 0,8 meter eftersom inte fler 
än 150 personer förväntas använda öppningen.  

9.3.3 Dörrars beslagning, utförande och tillgänglighet 
Dörrar i utrymningsväg eller väg till utrymningsväg skall utföras lätt öppningsbara med ett 
handgrepp utan att nyckel eller annat löst verktyg behöver användas. Vred får inte 
användas. 

Maximala öppningskraften som behövs för att öppna dörren får inte överstiga 130 N. 
Hänsyn ska härvid tas till att olika tryck kan råda i tunnlarna. 

Dörr förses med anordning som underlättar utrymning för rörelsehindrade. 

Handikappanpassning sker av dörrar och gångvägar till säker flyktplats. Detta innebär att 
trösklar inte anordnas och att tvärtunnlar nås via ramp med lutning 1:10. 
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9.4 Vägren 
Det finns 2 m vägren på höger sida och 1 m på vänster sida. Dessutom finns barriärelement 
med bredd 0,25 m. 

9.5 Vägledande markering och nödbelysning 
9.5.1 Vägledande markering 
Vägledande markeringar finns i sådan omfattning att tunnlar och serviceutrymmen är lätta 
att utrymma och är utförda med genomlysta skyltar. Sådana är installerade i tunnlar, 
tvärtunnlar och utrymningsvägar och är anslutna till två separata elmatningar från olika 
håll. 

På tunnelns mittvägg med utrymningsvägar till motsatt tunnelrör finns det vägledande 
belysning. Armaturer är placerade var 20 m på höjden 1 m över körbanan med avsikt att 
tillsammans med efterlysande utrymningsskyltar leda utrymmande personer till närmsta 
nödutgång. Denna belysning är även den kopplad till ett system för avbrottsfri kraft, UPS 
och kommer vid ett externt elavbrott att fungera i minst 60 minuter. 

Kablar från centralmatning är utförda så de är skyddade i minst 60 minuter.  

9.5.2 Reservbelysning 
Reservbelysningen utgörs av del av den normala tunnelbelysningen. Matning sker från två 
av varandra oberoende kraftstationer för ökad driftsäkerhet. Denna del av belysningen är 
kopplad till ett system för avbrottsfri kraft, UPS som innebär att belysningen upprätthålls i 
30 minuter vid ett ev elavbrott. 

Kablar är utförda så de är skyddade i minst 60 minuter.   

9.6 Information och utrymningslarm 

Informationstavlor Placerade i anslutning till tillfarter och ger möjlighet 
att leda om trafik. 

Omställbara vägvisningsskyltar Ger TC möjligheter att under kontrollerade former 
leda bort trafik från tunnelsystemet. 

Omställbara hastighetsskyltar Ger TC möjligheter att vid mindre störningar sänka 
hastigheten och minska risken för olyckor. 

Omställbara körfältssignaler Ger TC möjligheter att vid mindre störningar stänga 
av visst körfält och minska risken för olyckor. 

Radiosystem Radiosystemet återutsänder de starkaste 
radiokanalerna utanför tunneln in till trafikanterna i 
tunneln. TC kan bryta radiosändningarna för särskilt 
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viktiga meddelanden som berör säkerheten. RDS-
funktionen stödjer denna omkoppling. 

Tvärförbindelser 1, 2 och 15 Förbindelserna görs med två slagdörrar vid sidan av 
varandra som öppnas mot resp tunnelrör. Dörrarna 
är försedda med fönster och varningstext om att 
man kommer ut i trafikutrymme på andra sidan. 

9.7 Övervakande och förebyggande åtgärder 

Assistansstyrkan Svarar för bärgningsverksamhet och avhjälper 
haverier som exempelvis bensinstopp, punktering. 
Dessutom medverkar assistansstyrkan vid 
utrymning och räddningsinsatser. Samma 
assistansstyrka som för Tingstadstunneln kommer 
att användas. 

TV-kameror/videoupptagningar Verifierar incidenter, olyckor samt möjliggör visuell 
övervakning. Videoupptagningar möjliggör att se 
vad som hänt omedelbart efter tidpunkten för 
detektering. 

Passagekontroll Övervakar att endast behörig personal befinner sig i 
Götatunnelns driftutrymmen. 
Kontrollpassagesystemet övervakar också 
utrymningsvägarnas dörrar. 

Ködetektering Registrerar långsamtgående kö. 

Incidentvarningssystem Registrerar stillastående fordon. 

Hastighetsövervakning Registrerar hastighet på fordon. 

Siktmätning Registrerar sikten i tunneln. 

Brandlarm Detekterar brand i större omfattning inom 60 
sekunder. 

Med större omfattning avses en brand med storlek 
3 MW. Detektering sker med detektorer i tunnelrör, 
servicetunnlar, tvärtunnlar och driftutrymmen. 
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Nödtelefoner Nödtelefoner är utplacerade var 100:e meter inuti 
utrymningsvägarna, dvs i tvärtunnlarna. I position 
1, 2 och 15 där tvärtunnlar saknas är telefonerna 
istället placerade i tunnlarna i särskilt ljudskyddat 
utrymme. 

GSM/UMTS/RAKEL Det finns kommunikationsmöjligheter i 
tunnelsystemet via särskilda radio- och 
antennsystem. 

Identifiering av fordon För närvarande genomförs manuell registrering av 
fordon med farligt gods. Utredning pågår om 
automatisk detektering och registrering. 

Bommar Vid mynningar och påfartsramper är bommar 
installerade för att snabbt kunna leda bort trafiken 
från tunneln i samband med avstängning. 

10 Ventilationssystem 
Brand- och brandgasspridning mellan brandceller förhindras med hjälp av 
brand/brandgasspjäll som aktiveras av rökdetektorer.   

11 Brandskyddstekniska installationer 
11.1 Brandgaskontrollsystem 
Ventilationen är longitudinell, dvs brandröken transporteras i trafikens riktning till 
tunnelmynning/avgastorn. Impulsfläktar placerade i tunneltaket installerades för bl a detta 
ändamål. Reverserbara fläktar åstadkommer en maximal lufthastighet på 3 m/s enligt figur 
4.3.1 i Tunnel 99, vilket har beräknats vara tillräckligt för att kontrollera att rök inte sprids 
uppströms vid en mer omfattande brand i lastbil som motsvarar en maximal effektavgivelse 
av 100 MW. Fläktarna kan styras i ett antal fördefinierade steg.  

Vid projektering av fläktars temperaturtålighet ska det tillses att erforderligt flöde erhålls 
också vid dimensionerande brand. Fläktar bör motstå 250oC under minst 2 timmar. 

För att säkerställa att rök i samband med brand inte sprider sig från ena huvudtunnelröret 
till det andra har en lösning med en ca 8 m lång utskjutande vägg valts. Alternativet med att 
vända flödet genom att reversera fläktar har bedömts ta för lång tid.  

11.2 Fast brandbekämpningssystem (BBS) 
Sedan 2018 finns ett fast brandbekämpningssystem (BBS) i båda tunnelrören. Vid verifierad 
brand aktiveras BBS manuellt av TC:s personal via förprogrammerade åtgärdsplaner.  
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Systemet syftar till att sänka brandeffekten och bromsa brandens tillväxthastighet, och 
därmed förlänga tiden innan kritiskt förhållande uppstår, vilket kommer att ge utrymmande 
personer längre tid på sig och underlätta vid räddningstjänstens insats. 

11.3 Anordningar för manuell brandsläckning 

Handbrandsläckare är placerade i tvärtunnlarna och i serviceutrymmen. I position 1, 2 och 
15 där tvärtunnlar saknas är handbrandsläckarna istället placerade i huvudtunnlarna.  

11.4 Yttre brandposter 
Se avsnitt 3.1.3.  

11.5 Insatsstöd 

Assistansstyrka Se avsnitt 9.7. 

Angreppsvägar Utgörs av huvudtunnlar, ramper och 
utrymningsvägar. 

Insatsvägar på ytan För att kunna tillgodose behovet av korta insatstider, 
som enligt stadens beslut ej bör överstiga 10 min, 
kommer insatsvägar att etableras på ytvägnätet. 
Eventuella kösituationer vid tunnelmynningar skall 
beaktas. 

Insatsvägar i tunneln Dessa utgörs av tvärförbindelserna, även de utan 
brandslussar i position 1,2 och 15 som återfinns var 
100:e meter. 

Överfart Möjlighet till överfart för räddningsfordon behövs 
inte enligt överenskommelse med räddningstjänsten. 

Brandposter i brandpostskåp Installeras i tunneln i anslutning till 
utrymningsvägarna (tvärtunnlarna) med totala flödet 
2400 l/min.  

Tomrör mellan olika tunnelrör vid utrymningsvägar 
(tvärtunnlar) anordnas för skumpåföring. 

Brandgaskontroll Se avsnitt 11.1. 

Utrustning för ledning av 
Räddningsinsats 

Utrustning är installerat i Räddningstjänstens 
ledningscentral och ledningsfordon. Utrustningen 
ger Räddningstjänsten information och 
beslutsunderlag vid räddningsinsatser i Götatunneln. 
Därutöver kan viss styrning av 
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säkerhetsinstallationer göras. Utformningen av 
denna utrustning har skett i samråd med 
Räddningstjänsten. Likaså har utmärkning av 
angreppsvägar m m skett i samråd med 
Räddningstjänsten. 

Sambandsradio Räddningstjänsternas radiosystem kan användas i 
hela tunnelsystemets utsträckning genom att 
särskilda antenn- och radioutrustningar har 
installerats. 

Mynningsskåp Innanför dörren till DU2 vid Esperantoplatsen 
placeras ett mynningsskåp för Räddningstjänsten. 
Från skåpen kan räddningspersonalen övervaka 
tunnelns säkerhetssystem så som kameror, 
brandlarm, bommar, belysningsnivå och 
tunnelventilation. 

11.6 Brandlarm 
Se avsnitt 9.7. 

11.7 Sammanfattning 
Nämnda kriterier har givit följande principiella tunnelsektion (figur 4): 
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Figur 4. Principiell tunnelsektion. 

12 Skydd mot uppkomst av brand 
Särskilda åtgärder för att minska risken för uppkomst av brand erfordras inte 
Avvattningssystem utanför tunnel. 

13 Kontroll och underhåll 
För tunnlarna och övriga utrymmen har en underhållsplan för de brandskyddstekniska 
installationerna upprättats. 

För detta hänvisas till Vägverkets ”Underhålls- och servicemanual”, 2006-05-02 samt 
”Underhållsplan”, 2007-01-02. 



 
 

Bilaga 1: 

Brandtekniska krav på byggnadsdelar 

 
Utrymme Byggnadsdel Brandteknisk 

funktion 
Brandtekniskt 
krav 

Huvud- och 
ramptunnlar  

Vägg mellan tunnlar  Avskiljande  EI 180, kurva I enligt 
fig. 3.3-1 i Tunnel 99 

Huvud- och 
ramptunnlar  

Vägg mellan tunnlar  Avskiljande och 
bärande 

REI 180, kurva I enligt 
fig. 3.3-1 i Tunnel 99 

Huvud- och 
ramptunnlar  

Dörr i vägg mellan 
tunnlar 

Avskiljande EI 90-C (glas i E-klass) 
vid dörrar 1, 2, 15 (utan 
slussar). I övrigt EI60-
C där brandslussar 
anordnas 

Huvud- och 
ramptunnlar  

Vägg mot 
driftutrymme  

Avskiljande EI 60 

Huvud- och 
ramptunnlar  

Dörr i vägg mot 
driftutrymme  

Avskiljande EI 60-C 

Huvud- och 
ramptunnlar  

Tak mot vatten eller 
ovanliggande 
byggnad 

Avskiljande och 
bärande 

REI 180 (se också 
avsnitt 3.10), kurva I 
enligt fig. 3.3-1 i 
Tunnel 99 

Huvud- och 
ramptunnlar  

Pelare, vägg  Bärande R 180 (kurva I enligt 
fig. 3.3-1 i Tunnel 99 

Huvud- och 
ramptunnlar 

Tak eller vägg mot 
Telias tunnlar  

Avskiljande och 
bärande 

REI 90 

Driftutrymme  Vägg  Avskiljande EI 60 

Driftutrymme  Vägg  Avskiljande och 
bärande 

REI 60 

Driftutrymme  Dörr i vägg  Avskiljande EI 60-C 

Brännbar 
isoleringsmatta 

Vägg enligt ritning 
000E3801 

Avskiljande EI 60-skydd 
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Bilaga 2:  

BRANDSKYDDSLAGET   

Box 9196 Bengt Hägglund  

102 73 Stockholm Tekn Dr 2003-06-02 

 

Götatunneln 

Beräkna siktförhållanden i det icke olycksdrabbade tunnelröret när det antas brinna i det 
andra tunnelröret och en öppen dörr (tväröppning) i avskiljande vägg förbinder de två 
tunnelrören  

___________________________________________ 

Två parallella tunnelrör förutsätts i beräkningarna. Det ena röret är olycksdrabbat av brand. 
Det andra röret är icke olycksdrabbat. Vid brand i det ena tunnelröret sker utrymning till det 
andra tunnelröret. Till skillnad från gängse lösningar av utrymningsproblematiken finns 
ingen tvärtunnel mellan tunnelrören. Endast en dörröppning (tväröppning) i avskiljande 
vägg förutsätts mellan de två tunnelrören.   

Beräkningarnas syfte  

Beräkningarnas syfte är att räkna fram vilka siktförhållanden som fås i det icke 
olycksdrabbade tunnelröret när det antas brinna i det andra tunnelröret - och en öppen dörr 
(tväröppning) i avskiljande vägg förbinder de två tunnelrören.   

Utflödet av brandgaser till det icke olycksdrabbade tunnelröret samt sotinnehållet 
(siktsträcka) i brandgaserna tillåts variera i beräkningarna. CFD-modellen CFX-4.3 används 
i beräkningarna. 

Geometri och ventilation 

Det icke olycksdrabbade tunnelröret har följande mått i beräkningarna:  

Längd 550 m 

Bredd 14 m 

Höjd 6 m 

Tväröppningen mellan tunnelrören mäter 2.0 m x 2.0 m hög. Det konstanta längs-flöde  i 
det icke olycksdrabbade tunnelröret är 0.5 m/s. Geometrin beskrivs enligt nedanstående 
figur: 
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I beräkningarna förenklas geometrin enligt följande beskrivning: 

Det olycksdrabbade tunnelröret blir ett brandrum där värme och sot genereras (se 
nedanstående figur). Rummet blir satt under övertryck av given storlek så att utströmmande 
flöde av brandgaser till det icke olycksdrabbade tunnelröret är 2.0 eller 4.0 m/s - över hela 
tväröppningen. Dessutom föreskrivs att så stor mängd sot ska genereras i rummet så att 
motsvarande siktsträcka i rummet i anslutning till tväröppningen är 1.0 eller 5.0 m. 
Temperaturen i utströmmande brandgaser är 70-80 0C. Den förenklade geometrin som 
används i beräkningarna beskrivs enligt nedanstående figur: 

 

Utifrån dessa indata, dvs utflöde av brandgaser genom tväröppningen samt sotinnehållet 
(siktsträcka) i brandgaserna, så beräknas motsvarande siktsträckor i det icke 
olycksdrabbade tunnelröret för givet värde på längsflödet i tunnel-röret: 0.5 m/s. 

Beräknat resultat  

Beräknat resultat redovisas enligt nedanstående figurer. Siktsträckor i det icke 
olycksdrabbade tunnelröret redovisas i ett längsgående snitt mitt genom tunnelröret samt i 
det horisontella planet 2.0 m över tunnelns golv. Fyra beräkningsfall redovisas. 

Först redovisas jämförande resultat av CFD-beräkningarna vid tidpunkterna 4, 8, 12 och 16 
minuter efter brandstart. Sedan redovisas beräknat resultat för alla tidpunkter efter 
brandstart i Bilaga - fram till tidpunkten 16 min. 

Röktätheten (siktsträckor) tolkas i resultatredovisningen enligt följande mall. Ju rökigare 
innehåll i brandgaserna desto rödare färg i resultatet. 
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Jämförande resultat av CFD-beräkningarna  

Nedan ges jämförande resultat för de fyra olika beräkningsfallen vid tidpunkt-erna 4, 8 och 
12 och 16 minuter efter brandstart. Resultatet redovisas i ett verti-kalt snitt mitt genom 
tunnelröret. 

Beräkningsfall 1a  

Utflöde av brandgaser till det icke olycksdrabbade tunnelröret:  2.0 m/s 

Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen:    1.0 m 

  

  

  

   

     

Beräkningsfall 1b  

Utflöde av brandgaser till det icke olycksdrabbade tunnelröret:  2.0 m/s  

Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen:    5.0 m
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Beräkningsfall 2a  

Utflöde av brandgaser till det icke olycksdrabbade tunnelröret:  4.0 m/s  

Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen:    1.0 m  

  

  

  

 

 

Beräkningsfall 2b  

Utflöde av brandgaser till det icke olycksdrabbade tunnelröret:  4.0 m/s  

Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen:    5.0 m 

 

 

Låga temperaturer fås i det icke olycksdrabbade tunnelröret: 
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Beräkningar med CFD-modell 

CFD-modellen CFX-4.3 används i beräkningarna. CFD står för Computational Fluid 
Dynamics. Med denna model kan tredimensionell variation av temperatur,gashastighet och 
röktäthet beräknas. Beräknat resultat bygger på de fysikaliska samband som styr 
transporten av massa och energi i rummet. Modellen förutsättatt rummet delas in i ett stort 
antal volymsenheter. I här redovisade beräknings- fall är antalet volymsenheter 180 000. 

CFX-F3D, Version 4.3, User guide, AEA Technology, Harwell, United Kingdom, 1999. 
 

Med CFD-modellen kan sotinnehållet och därmed den optiska densiteten i brandgaserna 
beräknas. Utifrån beräknade värden på optisk densitet kan sedan siktbarheten (siktsträckor) 
i brandgaserna förutsägas. 

Kommentarer till beräknat resultat 

• Rätteligen borde längsflödena i respektive tunnelrör samt brandens storlek och 
läge i förhållande till tväröppningen utgöra indata i beräkningarna. I den studie 
som presenteras görs emellertid stora förenklingar. Volymflödet 
(strömningshastigheten) genom tväröppningen och rökinnehållet i brandgaserna 
utgör indata i beräkningarna med två olika värden på de två storheterna. 

• Föreskrivna hastighetsvärden i utströmmande brandgaser genom tväröppningen 
är 2.0 eller 4.0 m/s över hela tväröppningen. Motsvarande volymflöden är 8.0 
respektive 16.0 m3/s. Det är förhållandevis stora volymflöden genom 
tväröppningen som genererar rök till det icke olycksdrabbade tunnelröret. 

• Med siktsträckor 1 m eller mindre i utflödet av brandgaser genom tväröppningen 
fås siktsträckor mindre än 10 m i det icke olycksdrabbade tunnelröret (jfr 
beräkningsfall 1a och 2a). 

Med siktsträckor 5m eller större i utflödet av brandgaser genom tväröppningen 
fås siktsträckor större än 10 m i det icke olycksdrabbade tunnelröret (jfr 
beräkningsfall 1b och 2b). 

• Förhållandevis låga temperaturer – och därmed låga strålningsnivåer mot 
utrymmande persoer – fås i det icke olycksdrabbade tunnelröret. 

• Beräknat resultat ska ses som ungefärliga värden på redovisade storheter. 

• Beräknat resultat ska utgöra underlag för diskussion och brandskyddstekniska 
bedömningar. 

Bilaga beräkningsfall 1a 

Inflöde till icke olyckdrabbat tunnelrör:   2.0 m/s 
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Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen: 1.0 m 

A. Vertikalt snitt mitt genom tunneln 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Horisontellt snitt 2.0 m över tunnelgolv 
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TEMPERATURER: vertikalt och horisontellt snitt 

  

Beräkningsfall 1b  

Inflöde till icke olycksdrabbat tunnelrör:   2.0 m/s  

Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen: 5.0 m  

_______________________________________________________________________________ 

A. Vertikalt snitt mitt genom tunneln  
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B. Horisontellt snitt 2.0 m över tunnelgolv  

 

 

 

  

TEMPERATURER:  vertikalt och horisontellt snitt  
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Beräkningsfall 2a  

Inflöde till icke olycksdrabbat tunnelrör:   4.0 m/s  

Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen: 1.0 m  

A. Vertikalt snitt mitt genom tunneln  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Horisontellt snitt 2.0 m över tunnelgolv  
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TEMPERATURER:  vertikalt och horisontellt snitt  

 

  

  

Beräkningsfall 2b  

Inflöde till icke olycksdrabbat tunnelrör:   4.0 m/s  

Siktsträcka (röktäthet) i brandgaserna utanför tväröppningen: 5.0 m  
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A. Vertikalt snitt mitt genom tunneln  

 

 

 

 

 

  

B. Horisontellt snitt 2.0 m över tunnelgolv  
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TEMPERATURER:  vertikalt och horisontellt snitt  
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