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Sammanfattning
Under 2019-2020 har projektet Early Responders Innovation Arena med stöd
av Vinnova genomfört ett antal metodförsök i syfte att utveckla ett koncept för
verklighetslabb med utgångspunkt i MSB:s utbildningsinfrastruktur. Ansatsen
har varit att genomföra både inbäddade (inom ramen för pågående utbildning)
och dedikerade (separat planerade och genomförda) försök av olika
komplexitet och med olika former för deltagande. Försöket med jämförande av
metoder vid brand i personbil genomfördes i samarbete med MSB:s
sakverksamhet (område brand och räddning) och med representanter från
kommunal räddningstjänst som delaktiga i planering och genomförande.
Försöken genomfördes som live simuleringar på MSB:s övningsfält i Revinge.
Försöken genomfördes i utifrån två grundscenarier med två simuleringar per
scenario.
Två metoder har provats för att släcka bilbränder i motorrum i okrockade
personbilar i syfte att livrädda person som själv inte kan sätta sig i säkerhet.
Bägge metoderna var effektiva men metoden där branden släcks med
pulverlans efter av håltagning i motorhuv bedöms lämpligast då den snabbast
ger släckeffekt och livräddning därmed går snabbast. Metoden ger något bättre
egendomsskydd samt en mindre miljöpåverkan.
Två metoder för räddningsinsats med övertänd personbil med en explosiv
hotbild har också provats. I det fallet ger båda metoderna avsedd effekt. Båda
metoderna ger även förbättrat personskydd och förmåga att kunna tillämpa
båda metoderna bör vara lämpligt så att man kan välja metod
situationsbaserat.
Huvudsyftet med själva försöken har därför främst varit att utvärdera metoder
för att bedriva utvecklingsarbete genom att planera, genomföra och utvärdera
dokumenterade repeterbara försök. Att i samarbete med kommunal
räddningstjänst planera, genomföra och utvärdera insatsmetodik har även
bidragit till en gemensam erfarenhetsgrund för fortsatt diskussion och
metodutveckling.
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1. Bakgrund till försök
Försöken har genomförts som ett led i projektet Early Responders Innovation
Arena (ERIA) som genomförs mellan åren 2017-2020. ERIA genomförs med
stöd av Vinnova och ska bland annat möjliggöra att MSB:s
utbildningsinfrastruktur används som ett verklighetslabb.
I MSB:s verklighetslabb ska innovatörer, forskare, blåljus- och andra aktörer
inom området samhällsskydd och beredskap, tillsammans med pedagoger och
studerande, kunna testa och undersöka framtidens metoder, processer och
teknik under verklighetsnära och säkra förhållanden. Ett viktigt led i
utvecklingsarbetet är genomförande och utvärdering av tester och försök från
vilka erfarenheter omhändertas och ligger till grund för verklighetslabbets
utformning.1
Huvudsyftet med själva försöken har därför främst varit att utvärdera metoder
för att bedriva utvecklingsarbete genom att planera, genomföra och utvärdera
dokumenterade repeterbara försök. Utöver detta användes försöket som
underlag för att pröva miljökonsekvensverktyget Fire Impact Tool som vid
försöket var under utveckling av RISE.2 Därför togs vattenprover på
släckvattnet vilka återfinns i bilaga 2. Denna rapport fokuserar dock på
genomförande och resultat från metodförsöken.

1.1 Livräddning vid motorrumsbrand i
personbil
För de dödsbränder som skett i bilar har brandens startutrymme inte varit
känd hos hälften (52 %) av de 133 brinnande fordonen, men hos 23 % ansågs
branden ha börjat i motorutrymmet och 12 % av fallen startade den baktill
omkring bensintanken3. Att använda en effektiv metod för att livrädda
personer och släcka motorrumsbrand i personbil oavsett drivmedel kan därför
vara avgörande för framgångsrik livräddning vid insatser. Här behöver således
metoder tas fram för att så effektivt som möjligt gör livräddning möjlig oavsett
om det är en första insatsperson eller en större styrka som anländer först.
Metoden behöver vara tillämpbar oavsett vilket drivmedel fordonet använder.

1

För mer information se www.msb.se/eria

Fire Impact Tool illustrerar de miljöeffekter som olika taktiska val leder till.
Läs mer på https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/ny-utbildning-ombranders-miljopaverkan (sidan hämtad 2020-09-20)
3 Brand i bil-Vårt mest dödliga post-krasch problem, Åsa Viklund, Trafikverket,
Luleå Johanna Björnstig, Enheten för kirurgi/KBC, Umeå universitet, Umeå
Magnus Larsson, Trafikverket, Luleå, samt Statens Vegvesen,
Oslo/Lillehammer, Ulf Björnstig, Enheten för kirurgi/KBC, Umeå universitet,
Umeå, 2013
2
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1.2 Skyddad insats vid övertänd personbil
och explosiv hotbild
När en personbil som drivs av brandfarlig gas är övertänd föreligger det en risk
för tryckkärlsexplosion enligt erfarenheter från inträffade fordonsbränder i
Sverige och utomlands. Personbilar med andra drivmedel som där gasbehållare
eller explosivämnen förvaras i kupé eller bagageutrymme innebär också att
insatsen kommer att ha en explosiv hotbild. En passiv insats övervägs i många
fall när bilen som brinner står fritt och närområdet är lätt att utrymma. När
bilen däremot står så till att brand eller explosion i fordon i fordonet utgör hot
mot människor som inte kan sätta sig i säkerhet, mot egendom eller mot miljö
finns behov av skadebegränsande insats med ett välavvägt risktagande. Inom
den första halvtimmen från larm finns sällan andra resurser än släckbil, tankbil
och höjdfordon att tillgå. En metod för insats som erbjuder visst ballistiskt
skydd personal med dessa tillgängliga resurser bedöms därför lämplig.
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2. Metod
Försöken har genomförts inom ramen för verklighetslabbet ERIA. Där en
grupp har haft ansvar för försöksplanering och genomförande, en grupp har
haft ansvar för dokumentation och en grupp har använts för att utvärdera
försöken. Försöken har letts av en försöksledare.
Fyra Volvo 855 helt dränerade från spolarvätska och glykol användes till
försöken. Fordonen placerades i ett uppsamlingskar av stålplåt för att kunna
utvärdera hur mycket släckvatten som skulle spridits till mark. Vid försöken
med vattenkanon samlades inte allt vatten upp som inte träffat fordonet. Detta
vatten bör dock inte vara kontaminerat.
Som primärbrand användes ett tråg med storleksordningen två kg träull
indränkt i en liter tändvätska placerat direkt under motorrummet i bägge
försöken med brand i motorrum.
Vid försöken med brand i kupé användes en liter tändvätska fördelat i såväl
framsäte som baksäte i bägge försöken.
Lufttemperatur, vind och luftfuktighet mättes med en Davis Vantage VUE
väderstation på plats med mätning på tre meters höjd över mark och
lufttemperatur i hytt mättes med termoelement i hytten. Alla avstånd mättes
med en laseravståndsmätare typ Leica Rangemaster CRF 1600-R.
Vattenvolymer som använts i de två försöken med övertänd personbil har
skattats med hjälp av nivåmättning i vattentank.

2.1 Distanssläckning med stöd av höjdfordon

Bild 1: Uppställning av höjdfordon och skyddsfordon infor släckinsats Foto:
Erik Egardt MSB
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Att använda maskinstege eller hävare med vattenkanon manövrerad från
fordonets podium ger ett skydd mot eldklot, luftstötvåg och visst skydd mot
splitter. Vattenkanonen kan komma in på 10 m avstånd från branden vilket gör
att man kan använda en strålbild med bra släckeffekt. Tankbil ställdes upp på
tvären 21 m från den brinnande bilen. Stegbil ställdes upp på 30 m.

2.2 Distanssläckning från backande tankbil

Bild 2: Backande tankbil med bakåtriktad vattenkanon har inlett insats Foto:
Erik Egardt MSB
Det här är ett annat sätt att angripa branden med skydd från vattentanken. I
detta fall genomförs insatsen med hytten 29,9 m från branden och sidorutorna
vinkelrät mot luftstötvågsutbredningen.

2.3 Livräddning och släckning av
motorrumsbrand med pulversläckare och
dimstrålrör
Då många av räddningstjänstens fordon har tillgång till en 12 kg pulversläckare
och två personer med andningsskydd och branddräkt gjordes försök med
dessa. Metoden går ut på att dämpa branden med pulverinsats samtidigt som
man drar fram vatten och påbörjar livräddning, losstagning eller akut
omhändertagande så fort förhållandena utanför bilen blir mindre rökiga än
inuti bilen. Då smältsäkringar från CNG-drivna personbilar ger flamlängder på
6-7 m innebär att dubbla avståndet ger rimligt skydd för värmestrålningen och
samtidigt ett snabbt angrepp. 15 m är mindre än flamlängden för vätgasdrivna
fordon och dessa flammor ger på detta avstånd hanterbar värmestrålning4.

Modelling of consequences of several releases of gaseous, liquefied and liquid
flammable substances, Gexcon 2013
4
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Bild 3: Släckinsats med pulversläckare mot motorrumsbrand Foto: Erik
Egardt MSB
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3. Resultat
3.1 Väder under försöken
Distanssläckning
med stöd av
höjdfordon

MSB
Marie

201910-03
08:52

Väder

Tidpunkt: 08:52
Temperatur: 8 ⁰C
Luftfuktighet: 81%
hPa: 1008,6 Vind: 3
km/h ostnordostlig
riktning.

MSB
Marie

201910-03
08:57

Väder

Tidpunkt: 08:57
Temperatur: 8 ⁰C
lufttryck: 1008,7 hPa
Luftfuktighet: 79%
Vind: ostnordostlig 8
km/h

Distanssläckning
från backande
tankbil

MSB
Marie

201910-03
10:44

Väder

Tidpunkt: 10:44
Temperatur: 8 ⁰C
Luftfuktighet: 76 %
Lufttryck: 1009,8 hPa

Motorrum 12kg
pulver och
vattendimma

MSB
Marie

201910-03
13:04

Väder

Tidpunkt: 13:04
Temperatur: 8 ⁰C
Luftfuktighet: 81%
hPa: 1008,6 Vind: 3
km/h ostnordostlig
riktning.

Motorrum
dimspikshammare,
pulverlans och
vattendimma

MSB
Marie

201910-03
13:05

Väder

Tidpunkt: 13:05
Temperatur: 10 ⁰C
Lufttryck: 1010.9 hPa
Luftfuktighet : 70%
Vind: 2 km/h

Tabell 1: Väderbetingelser under försöken
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3.2 Händelseförlopp vid distanssläckning
med stöd av höjdfordon
Beräkningar visar att det härdade glaset i tankbilens sidoruta som vetter mot
explosionshotet kan krossas vid laddningsvikt på upp till 1 kg TNT.5 Detta
medför att det innebär risk för personskada att vistas i tankbilen under insats. I
övrigt är det lämpligt att använda skyddsglasögon då stötvåg accelererar
gruskorn och risk finns för splittrat glas. Riskavstånd i meter för hörselskadligt
impulsljud ger förbjudet område på 15 m och Försvarsmakten ställer på för all
personal vid det avstånd som används krav på såväl öronproppar som
hörselkåpor.6 Personal vistas primärt i skydd av vattentanken från luftstötvåg
och splitter och för att den ska hållas så fylld som möjligt bör tankbil försörjas
från brandpost eller annan tankbil.
0932 Tändning
0937 Bakre sidoruta som inte vetter mot uppställningsplatsen för släckfordon
krossas då branden dämpats av syrebrist.
0940 En liter tändvätska fördelas i samtliga säten i fordonet och antänds.
0948 Larm
0949 På plats
Tankbil ställdes upp på tvären 21 m från den brinnande bilen
Stegbil ställdes upp på 30 m
0955 Vatten börjar påföras
0958 Branden släckt. 5000 liter vatten hade använts.
Under försöket samlades 1,3 – 1, 5 m3 släckvatten upp med föroreningar i
enlighet med försök 1 i Bilaga 2.

5
6

Se bilaga 1
Reglemente Am- och minröj – Skyddsåtgärder , Försvarsmakten 2017
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Bild 4: Släckinsats inleds med vattenkanon från höjdfordon Foto: Erik Egardt
MSB

Bild 5: Släckinsats med vattenkanon från höjdfordon avbryts. Foto: Erik
Egardt MSB
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3.3 Händelseförlopp vid distanssläckning från
backande tankbil
Beräkningar med en laddningsvikt på 1 kg TNT ger att sidorutorna utsätts för 4
kPa icke reflekterat luftstötvågstryck vilket de bör klara utan att skadas . Dock
är splitterskyddet i kupén beroende av att tanken är fylld så här finns ett
risktagande i och med att tankbilen inte kan vattenförsörjas om man inte har
ett splitterskydd mellan tank och kupé. Backkamera behöver kunna vinklas upp
för att man ska se var man sprutar när det inte syns i sidospeglar. Här är 15 m
förbjudet område som i andra exemplet för lite i och med riskerna om
sidorutorna splittras. 22 m från bakkant eller 30 m från hytten är lämpligare
minimiavstånd upp till laddningsvikt 1 kg TNT. Försvarsmakten ställer på detta
avstånd krav på såväl öronproppar som hörselkåpor för personal i hytten.
1044 Tändning
1054 Ruta krossas
1055 Larm/framkomst uppställning på 21,8 m avstånd (avstånd från
vattenkanon till brand 29,9 m)
1059 God effekt nås
1101 Branden släckt förutom mindre brand som inte nås med vatten
1102 Insatsen avbryts 5500 liter vatten har använts
Även under detta försök samlades 1,3 – 1, 5 m3 släckvatten upp med
föroreningar i enlighet med försök 2 Bilaga 2.

Bild 6: Släckinsats inleds med vattenkanon från backande tankbil. Foto: Erik
Egardt MSB
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Bild 7: Släckinsats avslutas med vattenkanon från backande tankbil. Foto:
Erik Egardt MSB
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3.4 Händelseförlopp släckning av motorrum
med 12 kg pulver och vattendimma
1256 Tändning
1300 Larm och framkomst. Släckbil ställs upp 18,5 m från brinnande bil.
1301 Pulver dämpar ner branden
1302 Släckning med vatten påbörjas (Båda framrutorna var hela och stängda)

Bild 8: Släckinsats med pulver följs upp med insats med dimstrålrör. Foto:
Erik Egardt MSB
1303 Livräddning klar. 9 grader i kupén när livräddning sker. Ingen rök synlig i
kupén.

Bild 9: Huven öppnas med kofot för att fullständigt släcka branden efter
livräddning. Foto: Erik Egardt MSB

16

Bild 10: Släckning av motorrum genom att öppna huven med kofot. Foto:
Erik Egardt MSB
Öppningsanordningarna för motorhuv fungerade inte. Att med kofot vika upp
motorhuv från ena sidan för att få in pulver och vatten var effektivt. Sedan
öppnades hela huven i senare skede.

Bild 11: Släckning av motorrum slutförs. Foto: Erik Egardt MSB
1306 Motorhuv är öppnad och motorrum släckt
Under försöket samlades 0,5 – 0,75 m3 släckvatten upp med föroreningar i
enlighet med försök 3 i Bilaga 2.
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3.5 Händelseförlopp motorrum
dimspikshammare, pulverlans och
vattendimma
1326 Tändning
1331 Larm
1332 Framkomst med släckbil som ställs upp 18,4 m från brinnande bil. Rutan
på förarsidan är öppen vilket gör att livräddning sker direkt.

Bild 12: Släckning av motorrum håltagning och pulverlans. Foto: Erik Egardt
MSB
1332 Livräddning klar. 11 grader i kupén när livräddning sker. Ingen rök synlig
inuti bilen och rökfri miljö utanför förardörr.
Insats sker med dimspiksklubba och 12 kg pulverlans samtidigt som
livräddning sker. Insatsen följs upp med dimstrålrör
1335 Öppningsanordningarna för motorhuv fungerade inte i detta fall heller.
Huvlåsen bryts upp med kofot och brand i motorrum släcks fullständigt.
Under försöket samlades 0,25 – 0,3 m3 släckvatten upp med föroreningar i
enlighet med försök 4 i Bilaga 2.
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Målsammanfattning

Släckning med stöd
av höjdfordon

Distanssläckning
från backande
tankbil

Motorrum 12kg
pulver och
vattendimma

Motorrum
dimspikshammare,
pulverlans och
vattendimma

1 TILLGÄNGLIGHET

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

1.3 Befintlig standardiserad utrustning är funktionell för
hantering av branden.

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

2 UTHÅLLIGHET

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

2.2 Nyttan av använda resurser motsvarar önskar
resultat.

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

2.4 Mängden personal som krävs är väl avvägd mot
önskad effekt.

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer helt

3 RÖRLIGHET

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

Instämmer helt

3.1 Metoden medger släckningen i Sveriges alla
geografiska miljöer.

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

4.1 Metoden medger att effektivt rädda liv.

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

4.2 Metoden räddar effektivt egendom.

Instämmer helt

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

4.3 Metoden räddar effektivt miljö.

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

4.4 Metoden möjliggör en snabb släckning av branden.

Instämmer till viss del

Instämmer till viss del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

2.1 Materielen och personal kan efter endast kort
underhåll återgå till aktiv tjänst

3.2 Metoden medger släckning under årets alla årstider

4 VERKAN/EFFEKT

4.5 Metoden medger att eftersläckning och efterarbete
underlättas

Instämmer helt

5 LEDNING

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

Instämmer helt

5.1 Metoden pedagogisk, tydlig och därmed enkel att
följa.

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

5.2 Brandbekämpningsstyrkan kan effektivt koordinera
sitt arbete.

Instämmer till viss del

Instämmer till viss del

Instämmer helt

Instämmer helt

5.3 Metoden fungerar väl med andra typer av befintliga
metoder och rutiner för släckning.

Instämmer till stor del

Instämmer till viss del

6 INFORMATION

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

6.1 Personalen kan vid ankomst utifrån metoden snabbt
fatta beslut med stöd av metoden.

Instämmer till stor del

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

7 SKYDD

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

Instämmer till stor del

7.2 Metoden utsätter inte personal för onödig fara eller
dålig arbetsmiljö under släckningsarbetet.

Instämmer till stor del

Instämmer helt

Instämmer helt

Instämmer till stor del

7.3 Arbetsmiljön och säkerhet för andra blåljusenheter
är god.

8.1 Vad kan förbättras, förstärkas eller i övrigt
förbättras?

Instämmer helt
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4. Diskussion
Räddningsinsats mot en personbil med en explosiv hotbild motsvarande max 1
kg TNT bedöms kunna göras med båda de provade metoderna och ge effekt
med lägre individrisk för personal än vid insats med branddräkt och
tryckluftsapparat och handhållna strålrör.
Räddningsinsatsen med hjälp av höjdfordon bedöms kunna ge bättre
möjligheter för räddning av liv och egendom medan man upplever bättre skydd
med backande tankbil som också är mer rörlig under insats. Släckning uppnås
efter 9 min jämfört vid insats när stegbil används jämfört med 7 min då
backande tankbil används. Med hävare i stället för tankbil kommer den
skillnaden bli mindre då tiden för att dra slang i stegen och montera kanon
försvinner i de flesta fall. Värt att beakta är också att när höjdfordon används så
är brandmannen som manövrerar stegkorgen från podiet utsatt för risk från
splitter. Personal som inte arbetar sitter bäst skyddade i stegbilens hytt då
tankbilen inte ger skydd längs marken.
För båda metoderna gäller att man inte bör köra för nära riskkällan och att inte
exponera sig så man ser riskkällan då man i dessa situationer är sämre
skyddad. I båda fallen är det såväl avstånd som fordonens tyngd och
vattentankens skyddsförmåga mot splitter som ökar säkerheten. Vattentankens
skyddsförmåga mot splitter beror vidare på hur fylld den är. Vatten har en
femtiondel av skyddsförmågan av konstruktionsstål och exempelvis två meter
vatten motsvarar därför 40 mm konstruktionsstål vilket i de flesta fall ger
betryggande skydd7. När det gäller volymer av förorenat släckvatten som
samlades upp var volymerna desamma. När det gäller hur förorenat
brandvattnet blev så gav försöket med backande tankbil något högre värden
både vad gäller utsläpp av mineraler och carcinogena polycykliska aromatiska
kolväten (PAH). Dock bedöms skillnaderna inte så signifikanta att vi anser det
verifierat att skyddet av miljön skulle vara mer tillfredställande vid tillämpning
av någon av metoderna.
När det gäller insats mot en personbil med kraftig brand i motorrum och
personer kvar i kupén bedöms båda metoderna lämpliga. Metoden med
pulverlans och dimspikshammare är snabbast och bedöms ge bäst skydd av liv
egendom och miljö. Koncentrationen av polycykliska aromatiska kolväten
(PAH) är fyra gånger högre och volymen förorenat släckvatten är dessutom
dubbelt så stor. Ser man på övriga ämnen än PAH så är utsläppet till mark eller
vatten jämförbart då summan av släckvattenvolym och dess koncentration är
ett mått på total mängd förorening.
En praktisk erfarenhet vid släckning med pulverlans är att man bedömer att
större hål än vad som åstadkoms med dimspikshammare skulle underlätta
7
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ytterligare att komma åt branden effektivt. Att prova att använda pik till pikyxa
för att göra hål i motorhuv föreslogs. Ytterligare prov där man med kofot viker
upp ett veck på sidan av motorhuven och använder pulverlans eller
handbrandsläckare skulle också kunna ge värdefull information för ytterligare
slutsatser.
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5. Bilaga 1:
Luftstötvågsberäkningar

Luftstötvågsverkan mot tankbil som skyddsfordon vid insats från höjdfordon
(avstånd 21 m från hytt). https://www.un.org/disarmament/unsaferguard/kingery-bulmash/

Luftstötvågsverkan mot tankbil som skyddsfordon vid insats med backande
tankbil (avstånd 30 m från hytt). https://www.un.org/disarmament/unsaferguard/kingery-bulmash/
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Luftstötvågsverkan mot tankbilshytt vid backande tankbil samt vid stegbil då
stegbil används för insats. Härdat glas hos fordon med area mellan 0,5-1,2 m2
splittras normalt vid 10-20 kPa8

Fire and explosion hazards of alternative fuel vehicles in tunnels, Ying Zhen Li
BRANDFORSK 2018:1 sid 102.
8

23

6. Bilaga 2:
Provrapporter avseende släckvatten:
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