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Sammanfattning  

Denna rapport behandlar en kombinerad brandhiss, personhiss och utrymningshiss som skall 
dimensioneras för en slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle under mark. Den 
kombinerade hissen kommer att konstrueras av beställaren SKB, Svensk Kärnbränslehantering 
AB. SKB har som uppdrag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. 
Slutförvarsanläggningen som kommer att byggas i berget 450 m under marken består av flera 
kilometer tunnel där kapslarna som innehåller det använda kärnbränslet ska placeras. Den 
kommer även att innehålla ett centralområde som hyser utrymmen nödvändiga för anläggningens 
drift som hisshall, förrådshall etc. Anläggningen har två inträdesvägar: en fordonsramp och ett 
hisschakt. Dessa tjänar även som redundanta utrymningsvägar. I händelse av brand ska 
hisschaktet trycksättas för att förhindra att brandgaser tar sig in i den, detta gäller även 
hisslobbyn under mark som då fungerar som en säker plats för personalen i anläggningen. Den 
primära uppgiften var att utreda om trycksättning av schaktet var genomförbar utan övergripande 
förändringar av anläggningen, samt att uppskatta den trycksättande fläktens erforderliga 
prestanda. Detta gjordes genom studier, samtal med proffesorer i termodynamik och beräkningar 
i Matlab.  
I samband med denna uppgift undersöktes även den så kallade kolveffekten från hissen, vilken är 
tryckets fluktuation i lobbyn på grund av hissens rörelser i schaktet. Denna beräknades med olika 
formler i Matlab. 
Det var inte klart från början av projektet vilka standarder som hissen skulle uppfylla, eller vilka 
krav som fanns på den, därför studerades olika standarder där relevanta krav sammanställdes i en 
kravspecifikation. Hissen kommer att befinna sig i en omgivning som mycket påminner om en 
gruva, och SKB rekommenderade därför att man vid hissens utförande skulle utgå från en 
gruvhiss och modifiera den för att mer likna en personhiss. Med detta som utgångspunkt gavs två 
förslag på hisskorg tillsammans med förslag på möjliga entreprenörer. 
 



 

  7

 
 



 

  8

 

 

 

 

 Master of Science Thesis MMK 2009:56 MCE 201 

 

 

Pressurization and dimensioning of firefighting 
elevator for underground nuclear storage facility   

   

  Erik Junesand 

Fadi Naoum 

Approved 

2009-06-04 

Examiner 

Lars Hagman 

Supervisor 

Priidu Pukk 
 Commissioner 

SKB  

Contact person 

Marie Skogsberg  

Abstract 

This thesis deals with the design of a combinated rescue-, personal-, and firefighting elevator for 
a nuclear waste storage facility to be constructed by the client SKB, Svensk 
Kärnbränslehantering AB. SKB:s mission is to dispose of all nuclear waste from all swedish 
nuclear power plants.  
The storage facility will be built in the rock 450 m under the surface and will consist of  several 
kilometers of tunnel where capsules containing the nuclear waste will be placed. 
It will also hold a central area which contains spaces necessary for the operation and construction 
of the facility, such as elevator hall, storage hall etc. 
The facility will have two ways of access: a vehicle ramp and an elevator shaft. These two will 
also serve as redundant means of escape in case of a fire. The elevator shaft will be pressurized 
in case of fire, to prevent toxic gases from entering the elevator. At the same time pressurization 
will also occur in the underground elevator lobby to provide a means of refuge in case of fire. 
The primary task was to investigate if pressurization of the shaft would be possible and estimate 
the capacity of the pressurizing fan. This was made through studies, conversations with 
professors in thermodynamics and calculations with Matlab. 
Integral to this task was also investigating the so called piston effect of the elevator, which is the 
fluctuation of pressure in elevator lobbies caused by the movements of the elevator in the shaft. 
This effect was calculated using different formulas and Matlab. 
It was not clear from the onset of the project which standards the elevator which operate in this 
shaft should fulfill or what the requirements were, and therefore studies were made on elevator 
standards to define a specification of requirements. The elevator will operate in an environment 
which resembles a mine, and therefore SKB recommended that in deciding the features of the 
elevator the basis would be a mine shaft elevator, which would be modified if necessary to 
resemble a normal personal elevator. 
Based on this two different suggestions were made together with suggestions of manufacturers. 
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 allt kärnavfall. Merparten handlar om låg- och medelaktivt 
rför transporteras och 

ot strålskärmas 
en. 

tongrester uppstår vid rivning av kärnkraftverk. 
ecis som driftavfallet, låg- och medelaktivt. Vissa delar av rivningsavfallet, 

ponenter, klassas som långlivat och måste isoleras 

rligaste, delen av den totala avfallsmängden består av använt kärnbränsle. 
. Några decimeter 

gen. Använt kärnbränsle måste isoleras i minst 
nationellt, om att geologisk slutförvaring är 

äggning och har kommit fram till att denna 
ark i Östhammars kommun. Denna anläggning kommer att bestå av ett 
nnlar på c:a 500 meters djup i urberget. Tunnlarna beräknas bli cirka 

. I tunnlarnas botten finns 
ed cirka sex meters mellanrum. I dessa kommer inkapslat kärnbränsle att 

laceras och bäddas in i bentonitlera.  
 

rige gick på 70-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering 
AB, SKB, med uppdrag att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. 
Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö.  
SKB hanterar i huvudsak tre typer av kärnavfall: driftavfall, rivningsavfall och använt 
kärnbränsle. 
Driftavfallet utgör 85 procent av
avf  all. Det lågaktiva avfallet behöver ingen strålskärmning. Det kan dä

llet måste däremförvaras i vanliga containrar av stålplåt. Det medelaktiva avfa
stål vid kärnkraftverkoch gjutas in i behållare av betong eller 

Rivningsavfall i form av t.ex. metallskrot och be
Merparten är, pr
exempelvis reaktorstavar och andra härdkom
under tusentals år. 
Den minsta, men fa
Det måste strålskärmas och kylas under all hantering, transport och förvaring
stål eller några meter vatten skyddar mot strålnin
100 00 0  år. Det finns en samsyn, nationellt och inter
den bästa lösningen. [1] 

pföra en geologisk slutförvarsanlSKB planerar att up
ska förläggas till Forsm
system av horisontella tu
250 meter långa och placeras på cirka 40 meters avstånd från varandra
deponeringshål m
p

 
 

Figur 1.1 Inkapslingsprincip för använt kärnbränsle [SKB] 
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anläggningen 

d måste alla 

ningshiss ska utformas för denna anläggning och 

kravspecifikation för hissen finns inte utan den måste tas fram genom studier av 

 om hur hissen ska se ut, och vilka krav och standarder den bör 
följa. En personhiss har andra krav än en gruvhiss, främst på bekvämlighetsanordningar som 
dörrautomatik, belysning etc. Det är därför önskvärt att undersöka vad som gjorts på detta 
område och vilka förutsättningar som finns när det gäller anpassning till personhiss. 
 
För att kunna fungera som utrymningshiss ska hisschaktet trycksättas för att motverka att 
brandgaser kan ta det in i det, och på så sätt utgöra en säker plats att vistas i fall av brand.  
 

1.2 Problembeskrivning 
SKB ska bygga en underjordisk förvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Berg
kommer att utföras på c:a 500 meters djup och kommer ha en utbredning på flera 
kvadratkilometer. 
En anläggning av denna typ behöver en väl uttänkt utrymningsstrategi. Vid en bran
människor som befinner sig i anläggningen snabbt ha möjlighet att ta sig upp. 
En kombinerad personhiss, brandhiss och rädd
SKB föreslog att detta utförs som ett examensarbete av en eller två studenter. 
Någon färdig 
hissteknik, gällande krav, standarder och anläggningens egenskaper.  
Det råder inte konsensus på SKB
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1.3 Syfte och avgränsningar

 ta 
ng som är till nytta för 

uppdragsgivaren SKB. Detta innefattar rekommendationer om utförande, materialval och 

 det 
ntuellt 

rligt luftflöde. 

• Dimensionera trycksättande fläkt. 

2. Hisskorgen  
• Dimensioner, krav på rymlighet . 
• Utrustning och utförande. 
• Brandkrav. 
• Form med avseende på luftflöde (vid trycksättning, om det anses relevant). 

3. Hiss och våningsdörrar 
• Isolation – Vad krävs, och hur ska det uppnås?  
• Brandkrav - Vad krävs, och hur ska det uppnås? 
• Övriga krav. 

4. Hissens funktioner  
• Vad som krävs för att uppfylla krav på t.ex. hastighet och liknande. 

 

 

Syftet med examensarbetet är att dimensionera en fläkt för trycksättning av hissen samt att
fram ett konstruktionsunderlag för en brandhiss i berganläggni

konstruktionsprinciper.  
Det högst prioriterade problemet ansågs vara trycksättningen, eftersom att det har mycket stor 
inverkan på hela hissen om trycksättningen är möjlig utifrån givna parametrar eller ej. Om
inte skulle vara möjligt kan det vara så att man måste se över både schakt och hiss och eve
göra stora förändringar. Prioteringsordningen beslutades enligt följande:  

1. Trycksättning av hisschakt 
• Beräkna effekt som krävs för att tillfredsställa erforde
• Undersök i vilken utsträckning hisskorgen påverkar detta. 



 

1.4 Metod 
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e startar ett projekt. Processen för hur ett projekt 

Arbetet är indelat i 4 olika faser; förstudie, teoristudie, genomförande och slutförande. Dessa 
faser följer indelningen i KTH:s anvisningar för genomförande av examensarbete. 
Förstudie innebär att sätta sig in i problemet och göra en omfattar en projektplan, avgränsningar 
och eventuellt ett utkast till en kravspecifikation.  
Teoristudie innebär insamlande av information och data som behövs för nästa fas,
genomförande. I praktiken kan dessa gå in i varandra då det är möjligt att det uppkommer nya 
behov av information under projektets gång. 
Slutförande innebär att redovisa arbetets gång och resultat i en rapport samt muntlig 
presentation. 
SKB har egna riktlinjer som de följer när d
genomförs ses i figuren nedan. 

 

 
Denna modell är väldigt grov men påminner mycket om KTH:s riktlinjer, en skillnad är att det 
finns en fas efter att slutrapport skrivits. Arbetet har i princip följt denna fram till det som 
benäms ”slutfas” i figuren. 
Teoristudien hade i princip två komponenter, där den ena delen rörde trycksättning och den 
andra hisskonstruktion. Den förstnämnda utfördes genom internetsökning, litteratursökning samt 
samtal med kunniga inom termodynamik på KTH. Rapporter på ämnet studerades, bl.a. från 
Lunds Tekniska Högskola där utbildning till brandingenjör finns. En standard för 
trycksättningssytem för trapphus köptes in och studerades. Teoristudien gällande 
hisskonstruktion innefattade studerande av krav och standarder för hissar, studerande av 
anläggningen, hissteknik och studiebesök. Kunskap inhämtades även genom samtal med kunniga 
inom området, t.ex. hisstillverkare, dörrtillverkare och branchorganisationer som SveMin.  
Genomförandefasen innebär tillämpning av anskaffad teori, beräkningar etc. I detta fall har 
emellertid information in hämtats genom hela arbetet då det inte varit helt klart från början vad 
för information som varit behövlig. 

Figur 1.2 SKB:s Projektprocess [SKB] 



 

Genomförandet sammanfattas sedan i en utförlig rapport och innehållet presenteras muntligt i 
redovisning på KTH och SKB.  
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2. Teoretisk referensram 

 
ntralområdet, samt de tunnlar där kapslarna med använt 

kärnbränsle ska förvaras. Dessa två delar förbinds av en fordonsramp, ett skipschakt, två 
ventilationschakt och ett hisschakt. Fordonsrampen är den primära åtkomsten för de fordon som 
transporterar ner kapslarna i undermarksanläggningen. Skipen används endast till att förflytta 
material såsom utsprängd bergmassa och återfyllningsmaterial. Hisschaktet förbinder 
hissbyggnaden ovan mark med hisshallen under mark.  

2.1 Anläggningens utformning 
Detta kapitel behandlar det tänkta utförandet av slutförvarsanläggningen med fokus på de 
områden som skall behandlas inom ramen av hissutförandet.  

2.1.1 Slutförvaranläggningen 
Slutförvarsanläggningen består av att antal byggnader ovan mark samt en undermarksdel som
utgörs av ett antal olika hallar, ce

 

 
 

Figur 2.1 Slutförvaranläggningen med förstoring av hisshallen under mark  Källa: SKB 
 



 

Vid normal drift går luft ned i undermarksanläggningen via ett ventilationsschakt, medan d
andra ventialtionschaktet
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et 
 samt hisschakt och skipschakt fungerar som frånluftskanaler.  

ktet. 

an kommer även att trycksätta en s.k. 
hissarna där all personal i undermarksdelen säkert ska kunna 

istas i händelse av brand, samt hisslobbyn i ovanmarksdelen. 
tt lobbyn och 

ddningskammaren avgränsas från övriga utrymmen med en sluss, därför kommer detta att 
ndas för trycksättning kommer att tas in utifrån med en fläkt, och 

en 

a trycksättas i händelse av brand är hisslobbyn ovan mark, hisschaktet och 
er mark. Hisslobbyn ovan mark är belägen i hissbyggnaden och kommer 

Hisschaktets diameter är bestämd till 6 m, och längden är 450 m. I detta schakt kommer två av 
varandra oberoende hissar att betjäna anläggningen. [2] 
Slutförvaringsanläggningen har två oberoende utrymningsvägar: fordonsrampen och hisscha
För att hissarna ska kunna användas i händelse av brand kommer hisschaktet att trycksättas för 
att förhindra att brandgaser tränger in. M
räddningskammare i anslutning till 
v
Utformningen av dessa byggnader är inte helt klar men troligast är a
rä
antas. Luften som ska anvä
värmas eller kylas så att den håller samma temperatur som luften i schaktet. Därför tas ing
hänsyn till termiska skillnader i schaktet. 

2.1.2 Utrymmen som ska trycksättas 
De utrymmen som sk
räddningskammaren und
att avgränsas från övriga byggnaden med luftsluss.  

 
Figur 2.2 Planritning över hissbyggnad ovan mark, markplan Källa: SKB 
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n plan 4 i hissbyggnaden ned till räddningskammaren/entréhallen i 
hisshallen under jord. Räddningskammaren tjänar normalt som entréhall men även som en säker 

betare i undermarksanläggningen. 

Hisschaktet sträcker sig frå

plats i händelse av brand för ar

 

 
Figur 2.3 Del av planritning över h

 
Hisslobbyn ovan mark, hisschaktet och räd
brandcell, med vilken avses en avgränsad del av d kan utvecklas 
under föreskriven tid utan att sprida sig

isshall under mark, räddningskammaren i mitten Källa: SKB 

dningskammaren under mark utgör tillsammans en 
 en byggnad inom vilken en bran

 till andra delar av byggnaden. [3]



 

2.2 Trycksättning 
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g 

je 

2.2.1 Direkt och indirekt trycksättning 
Det finns två övergripande metoder att trycksätta hisschakt och lobby. Direkt trycksättning 
innebär att en ventilationskanal leder in luften direkt i foajén på varje plan. Indirekt trycksättnin
innebär att foajéerna trycksätts genom att man trycksätter hisschaktet och då får läckage in till 
foajén. 
Fördelar med indirekt trycksättning är att man inte behöver bygga en ventilationskanal till var
plan samt att man får mindre friktionsförluster då hisschaktet har större tvärsnittsarea än en 
eventuell ventilationskanal [4].  

 

Figur 2.4 Indirekt trycksättning (tv), direkt trycksättning (th) 

Metoden som ska användas i slutförvarsanläggningen är enligt anläggningsbeskrivningen 
faller vara det rimligaste alternativet då hisschaktet är 

förhållandevis stort och det skulle vara resurskräv  hela 
cha

.2.2 trycksättningssystem 

em råde, och 
rav r sig åt då ma

ör  ska användas vid brandbekäm m/s 
llan trycks an räknar 

e pning kan innebära att en slan att dörren därför inte 
komm uftflödet genom tverka att brandgaser tar sig in. 

tt l ommer inte att äga rum
aren och därm  denna och 

t til  en brand bryter ut i hiss odas att det ej kommer 
räv  genom slussen till hisslo

 trycksättningen överhuvudtaget bör tas i 
fter alt fungerar som

 inte räknar med att slang ska dras
v 0 ellan trycksatt utrymme och övrig byggnad på brandvåning. 

Em ed detta krav, eftersom att det mellan räddningskammaren och 
er att finnas en sluss där endast en dörr kan vara öppen vid ett givet tillfälle. När 

dörren mot räddningskammaren öppnas komm a in i slussen från 
räddningskammaren och på kort Om slussen förses med ett 
spjäll som öppnas vid detta tillfälle så kommer luften att gå igenom slussen och sedan ut till 
hisshallen, vilket medför att ingen luft bör ta sig från slussen in i räddningskammaren.  

indirekt trycksättning. Detta före

ktet. 

 Klasser av 

Det finns olika klasser av trycksättningssyst
en för dessa skilje

system som
över en öppen dörr me

d att brandbekäm
er gå att stänga. L

iknande scenario k

l hisshallen. Om
as att slangar dras

som att hisschaktet norm
För klasser som

,75 m/s över en öppen dörr m
ellertid räknar vi inte heller m

hisshallen komm

ande att bygga en ventialtionskanal genom

 beroende på deras användningsom
n antar olika scenarier vid brand. [5] 

pning finns krav på en flödeshastighet av 2 
att och övrig byggnad. Detta krav härrör från att m

g dras genom en dörr och 
 den öppna dörren ska mo

 i undermarksdelen då det inte finns någon 
ed kommer inga slangar att dras genom

byggnaden ovan mark förm
bbyn, då detta skulle göra slussen verkningslös. 

drift vid brand i hissbyggnaden 
 frånluftkanal. 

 genom dörr finns ett krav på en lufthastighet 

s

2

k

F

m

E
vattentillförsel i räddningskamm
u
k
Det är osäkert om
e

a

er luften att strömm
 tid åstadkomma tryckutjämning. 
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gar 
etta 

la klasser är att det erforderliga luftflödet som fläkten ska ge ges av det totala 

on 

Kontroll av hur trycket fördelar sig mellan schakt, hisslobby och räddningskammare genom att 
räkna ut tryckfallet över hissdörrarna. Detta görs för att veta vilket tryck fläkten kommer att 
behöva jobba mot i schaktet. 

3.  Dörröppningskraft 
För att försäkra att dörrarna till trycksatta utrymmen inte blir för svåra att öppna kontrolleras hur 
trycksättning påverkar dörröppningskraften och vilket som är det högsta övertrycket som kan 
tillåtas. 

4. Kolveffekt 
Hissarnas rörelser i schaktet skapar tryckfluktuationer som sänker trycket bakom hissen och 
höjer trycket framför hissen. Dessa fluktuationer inverkar på övertrycket i trycksatta utrymmen. 

5. Beräkning av volym som ska trycksättas 
Görs för att kontrollera hur lång tid det tar att trycksätta de utrymmen som ska trycksättas. 

6. Val av fläkt 
En fläkt väljs som ska leverer om är i schaktet vid 
trycksättning. 

Det antas att ovan nämnda krav på lufthastighet av 0,75 m/s gäller för detta spjäll. Beräknin
på tryckfall och läckage vid öppning av slussdörr samt ytterligare resonemang kring d
återfinns i avsnitt 3.1.2. 
Gemensamt för al
läckaget som uppstår, tillsammans med ett antagande om antal öppna dörrar. 
Det är även samma krav på tryckskillnad, minst 50 Pa mellan trycksatt utrymme och övrig 
byggnad. Eftersom att 50 Pa är ett minimikrav beslutar vi att räkna med ett något högre tryck,  
65 Pa, för att ha en säkerhetsmarginal. 

 

2.2.3 Beräkningsgång för dimensionering av trycksättningsfläkt 
 
1. Erforderligt luftflöde 
För att ta reda på det erforderliga flödet som fläkten måste ge för att upprätthålla korrekt 
övertryck måste läckaget från trycksatta utrymmen beräknas och summeras. 
Hänsyn måste tas till att slussdörrar till dessa utrymmen kommer att öppnas.  
Överslagsberäkning av friktionsförluster i schaktet görs för att utreda om det ger någ
nämnvärd påverkan. 

2. Tryckets fördelning 

a det erforderliga flödet vid det tryck s
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2.3 Hisskonstruktion 

2.3.1 Principiell utformning 
En typisk personhiss har normalt ett antal komponenter som presenteras kort nedan. 

 

 

1- Hissmaskineri Utgörs av kontrollssy
elmotor och trumma. 

2- Upphängningkabel  Bär upp hisskorg
detta exempel med motvik

tem, 

en. I 
tsspel är andra 

fäst vid motvikten, i ett trumspel är den 

 

4- Korgkabel  Denna kabel förser hissen med 
ström och kommunikationsförbindelse med 
stannplan. 

5- Hissräls Kallas även gejdrar, syftar till att 

 
t det krävs ett 

etssytem, men om det vid nödläge 
uppstår en situation då hissen färdas nedåt 
och ej kan bromsas fungerar denna buffert 
som en stor dämpare. 

8- Motviktsbuffert  Samma funktion som 
korgbuffert men för motvikten. 

 

 

 

 
 

 

 
Figur 2.5  Principiell utformning utav en hiss i schakt 

 

 

änden 
istället fäst i trumman. 

3- Inpasseringsskyddssystem Vanligtvis 
skjutdörrar med stängningsautomatik som
förhindrar klämrisk vid färd. 

stabilisera hissen under färd. 
6- Motvikt  Motviktens uppgift är att balansera

hisskorgens vikt, vilket gör at
mindre moment från motorn. 

7- Korgbuffert En hiss har flera 
säkerh
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2.3.2 Typer av spel 

2.3.2.1 Friktionsspel  
Friktionsspel är ett av de vanligaste alternativen. Ett friktionsspel med en drivskiva driver
vanligen fyra linor som löper i en slinga ner till schaktets botten och tillb

 
aka. I linorna hänger en 

en andra sidan om drivskivan. Hur mycket last linan bär 

p till ca 1500-2000 m. I en sådan 
onstruktion kan man ha upp till 10 linor, vanligast är dock 4-6 linor enligt Kjell G Carlsten, 

el på ABB. Diameter på linor och dimensioner på drivskiva är generellt mindre 
el. Ett friktionsspel har dessutom balanslinor, vilka kompenserar vikten på 
etta betyder att ett friktionsspel kräver mindre moment från drivskiva och motor 

nde är kopplad till hisskorgen medan andra änden 
 används ofta för små personspel med fast gejdring, 

nnplan’’ enligt Kjell G Carlsten. Trumspel finns i utförande som enkelt 
r som dubbelt trumspel. Denna typ av spel används även för (mycket) djupa gruvor, 

tande schakt eller för schaktsänkning. Dubbla trumspel används även vid gruvor, där det är 
från olika nivåer i schaktet och där det skall gå att ställa om transport mellan 

enerellt finns en preferens för trumspel i schakt med stor korrosionsrisk enligt 
å smörjas in med ett fett, som är preparerat med 

 

 

 

 

 

Figur 2.6 Två olika typer av gruvspel  

korg på ena sidan och en motvikt på d
och väger bestäms utav den totala lasten för både motvikt och hisskorg.  
Friktionsspel används normalt för schakt med en spelväg up
k
expert på gruvsp
än för ett trumsp
huvudlinorna. D
än ett trumspel. [6] 

2.3.2.2 Trumspel  
På ett trumspel är hissen upphängd så att en ä
är kopplad till trumskivan. ’’Enkla trumspel
som har många sta
trumspel elle
lu
dubbel transport 
olika nivåer. G
Carlsten. Linan eller linorna kan d
rostskyddsmedel. [6] 
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2.3.3 Befintlig hiss i bergutrymme   
s på SKB:s underjordiska berglaboratorium, Äspölaboratoriet, 

 

 
n 
lva 

t finns ingen kabel som förser korgen 
med ström vilket gör att belysning och dörrautomatik saknas. Destination bestäms vid stannplan, 
och hissen gör avfärd efter det att schaktdörren på stannplanet stängts. Korgdörren består av en 
skjutgrind i aluminium som saknar låsanordning, vilket gör att den kan öppnas under färd. 
Hisskorgen är dubbeldäckad vilket innebär att den har två plan. Utrymmet på korgens tak 
tjänstgör som arbetsplattform vid arbeten i schaktet. Då all personal i anläggningen måste bära 
med sig egen telefon som fungerar i schaktet och under mark har hissen inget fast installerat 
kommunikationssystem, men i den finns en mobil batteridriven DECT- telefon som kan 
användas i nödfall. Vid arbete ovanpå hissen finns möjlighet att kommunicera med 
maskinrummet via en rycklina. 

Ett studiebesök genomförde
beläget norr om Oskarshamn. Här sker en stor del av forskningen kring den framtida 
slutförvaringen av använt kärnbränsle och olika tekniska lösningar testas i full skala och i
en verklig miljö. 
Denna anläggning ger alltså en god uppfattning om hur förhållandena kommer att se ut i den 
planerade slutförvarsanläggningen. Den sträcker sig till 450 meters djup och har samma princip
när det gäller persontransport till anläggningen; tillträde sker via fordonsramp och hiss. Hisse
som betjänar denna anläggning är en gruvhiss installerad av ABB. Speltypen är trumspel. Sjä
korgen är av samma typ som betjänar en vanlig gruva; de

 

 

Figur 2.7 visar delar från gruvhissen i Äspö 
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Anläggningen kommer att betjänas av två redundanta hissar. Dessa ska tjäna som huvudsaklig 

anläggningen, samt som utrymningsväg och även insatsväg för 
 2003:2), och 

er 
endast kort och hänvisar istället till 

ruvhiss 

 
 (BFS 1993:57, BFS 2006:26) och även Statens fastighetsverk, SFV, har skrivit 

nsensus från SKB:s sida om exakt vilka krav hissen i berganläggningen bör 
uppfylla, m h undersöka hur hissen kan 
mo a en personh e. BRAGS inneh ör hela 
hissinstallationen men jämförelsen med SFV, SS EN 81-72 och BFS avgränsas till de krav som 

orgen. 

t brandspridning 

Hisschaktet, räddningsk gör tillsammans en 
brandcell. De båda hissarna kommer att befinna sig i denna cell och skydd mot brandspridning 

antändning eller snabb brandgasspridning och inte heller snabbt utvecklar stora mängder värme 
eller gas. Dessa krav antas dä
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Krav och standarder

persontransport ned till berg
brandbekämpning. Arbetsmiljöverket har gett ut en föreskrift för Bergarbete (AFS
denna föreskrift gäller även vid annat arbete så länge det utförs i en berganläggning. Som 
berganläggning definieras bergutrymme utsprängt i berg med eller utan bergtäckning, 
exempelvis kraftverk, reningsverk, verkstäder och militära anläggningar. Denna skrift omnämn
även utförande av gruvhissar och räddningshissar, men 
BRAGS. BRAGS är en branschanvisning framtagen av GRAMKO, Gruv- och mineralindustrins 
arbetsmiljökommité inom SveMin, som är en arbetsgivar- och branschförening för gruvor, 
mineral och metallproducenter i Sverige. Denna innehåller detaljerade krav på hur en g
ska utformas och konstrueras, och det förutsätts att hissen som ska betjäna den aktuella 
berganläggningen ska uppfylla dessa krav. För vanliga personhissar finns föreskrifter utgivna av
Boverket
tekniska anvisningar för hiss vilka innehåller krav som inte ingår i BRAGS.  
För brandhissar finns en särskild standard SS EN 81-72. 
Det råder inte ko

en en riktlinje från SKB är att 
difieras för att mer likn

utgå från BRAGS oc
iss i utförand åller riktlinjer f

rör själva hissk

2.3.5 Skydd mo
 

ammaren under mark och hisslobbyn ovan mark ut

inom en sådan omfattas av BFS 1993:57 kap 5:5. Enligt denna föreskrift så ska 
byggnadsmaterial och fast inredning ha sådana egenskaper att de vid brand inte ger upphov till 

rför även gälla hisskorg.[7] 

 

 

 



 

  28

sklasser   

ss 
Märkning med en kapslingskla rtikel har mot damm och 

Nedan 

a siffran: 
dd. 

ot föremål större än 50 mm. 
ad mot föremål större än 12 mm. 

öremål större än 2,5 mm. 
mål större än 1 mm. 

skyddad 

d 

ot droppande vatten. Appa ten får uta mer än max 15° från normalvinkeln. 
iland . Max vinkel 60°

ad mot striland vatten från alla vinklar
ot spolande vatten från munstycke 
ot kraftig överspolning av atten  

nkas tillfälligt i va n att ta sk  
varig kning i vatten, enligt tillverkarens anvisning. 

 

 

 

2.3.6 Skydd

2.3.6.1 Kapslingskla
ss görs för att visa vilket skydd en el-a

vatten. IP-klassen består av bokstäverna ”IP” följt av två siffror, där den första beskriver 
åtkomligheten av strömförande delar och det andra vattenskyddet. [8]   
En artikel som är märkt med IP54 är 
(Första siffran:) dammskyddad och (Andra siffran:) tål strilande vatten från alla vinklar. 
ser man de olika siffrorna på IP-klassen med förklaring.     
 

Först
0 Inget sky
1 Petskyddad m
2 Petskydd
3 Petskyddad mot f
4 Petskyddad mot före
5 Damm
6 Dammtät 
  
Andra siffran: 
0 Inget skyd
1 Skyddad mot droppande vatten 
2 Skyddad m ra  ej l
3 Skyddad mot str e vatten . 
4 Skydd e . 
5 Skyddad m
6 Skyddad m  v
7 Kan nedsä tten uta ada.
8 Lämpad för lång  nedsän
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dsklasser 

t fastlägga miljökorrosiviteten så att rätt material och ytbehandling väljs. 

n 

  

2.3.6.2 Rostskyd

Det är viktigt at
Livslängden för ett element är beroende av miljön.  

För att göra rätt val finns det olika korrosivitetsklasser till hjälp enligt BSK99. Tabellen neda
visar olika korrosivitetsklasser. Med hänsyn till miljöns korrosivitet kan en konstruktionsdel 
klassificeras till någon av korrosivitetsklasserna C1-C5, se tabell 2.1. Korrosivitetsklasserna 
stämmer även med de som finns i SS-EN ISO 12944-2.  

 

 

Tabell 2.1 Korrosivitetsklasser med materialrekommendationer Källa: WIBE 
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aka läckage är räddningskammaren 

a etc. Själva hisschaktet antas ej 
bidra till läckage ef
För att beräkna rna 
med hjälp av tabell A3- A6 i Svensk Standard för trycksättningsystem[5]. Eftersom att det är en 

y byggnad som ska byggas och det är känt att utrymmen ska trycksättas antas att 
täthetsklassen kommer vara åtminstone av medel. Det förutsätts att alla fönster och dörrar 
ko ängda. Temperaturskillnader bortses från då luftens temperatur anpassas vid 
inflöde. 
Externa väggar är de väggar som är belägna runt om byggnaden medan interna väggar är de 
väggar som finns inuti byggnaden mellan olika sektioner. Läckageegenskaperna för dessa ses i 
ta

t Väggtäthet  
A VäggA  

3. Genomförande 

3.1 Trycksättning 

3.1.1 Läckageberäkningar 
Brandcellen som ska trycksättas består av hisslobbyn ovan mark, hisschaktet och 
räddningskammaren under mark. De utrymmen som antas ors
i undermarksdelen och i övermarksdelen hisslobbyn samt de plan ovanför schaktet där läckage 
från schaktet sker pga. öppningar för hissens upphängningslin

tersom att det är omgärdat av berg. 
 läckage har hänsyn tagits till tätheten och beräknat läckagearean hos strukture

helt n

mmer att vara st

bellen nedan. 

Konstruktionselemen Läckagearea 

gLäckageväg  per

In edium m2] terna väggar M 31011.0 −⋅ [
Externa väggar  Medium 31021.0 −⋅ [m2] 
Fönster  - 4105.2 −⋅ per m omkrets 

Tabell 3.1  Olika konstruktionselements läckageegenskaper 

n läckageareor vid ett specifikt tryck utgår vi från Bernoullis ekvation. 
0] 

För att beräkna flödet frå
Ur denna fås totala trycket som är summan av det statiska trycket och det dynamiska trycket.[1

2

2

0
vPP ⋅

+=
ρ          (1) 

Efter omskrivning fås luftströmmens hastighet som är: 

ρ
)(2 0 PP

v
−⋅

=          (2) 

Flödesmätningen bestäms med hjälp av tryckdifferensen som uppträder över mätområdet enligt 
följande [10] 

Ac
Qv
⋅

=
d

          (3) 

Insättning av ekv (2) i ekv (3) ger efter omskrivning följande ekvation: 

ρ
PcAQ dLäck

Δ⋅
⋅⋅=

2         (4) 
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Tryckskillnad [Pa] Luftläckage[m3/s] Typ  Läckagearea [m2]  
Interna väggar 31011.0222 −⋅⋅  65 0.1619 

Dörr, sluss 0.01 65 0.0663 
Dörr, slide  0.02 65 0.1326 
Totala läckageflödet - - 0.3607 

Tabell 3.2 Luftläckaget i undermarksdelen   

a. 

erna som är sammankopplade med schaktet har olika tryckfall genom 
öppningarna beroende på öppningens storlek. Tryckskillnaden i de olika sektionerna är 
uppskattad i tabellen nedan. Tabellen visar beräknat läckage.     
 

Läckagearea [m2]  Pa] Luftläck 3/s] 

Tryckskillnaden i de olika sektionerna varierar då man har olika läckageareor genom samtlig
Den trycksatta hisslobbyn och räddningskammaren skall hålla en tryckskillnad på 65 Pa medan 
de andra sektion

Typ  Tryckskillnad [ age[m
Markplan    
Interna väggar 65 0.0352 31011.03.48 −⋅⋅  
Externtak  31021. −⋅  0.1010 054.72 ⋅  65

En dörr som öppnas 
inåt (5st) 

501.0 ⋅  0.3314 = 0.05 65

Fönster  64105.26.25 −⋅⋅  5 0.0424 

Interna schaktväggar  31011.045.44 −⋅⋅  90 0.0381 

Läckagearean lobby  0.06970   
Plan1     
Ytterväggar 31021.020 −⋅⋅  90 0.0747 

Innerväggar  31011.06.45 −⋅⋅  90 0.0172 

Läckagearea plan1 0.0118   
Plan 2     
Ytterväggar   90 0.1009 31021.036 −⋅⋅  
Innerväggar  31011 −⋅  90 0.0206 .06.49 ⋅
Dörrar (2st) 201.0 ⋅ = 0.02 90 0.1560 
Läckagearea plan2 0.0356   
Plan 3     
Ytterväggar   70 0.0578 31021.04.23 −⋅⋅  

Innerväggar  31011 −⋅  70 0.0118 .02.32 ⋅

Dörrar (2st) 201.0 ⋅ = 0.02 70 0.1376 

Läckagearea plan3 0.0301   
Topplan    
Ytterväggar  50 0.1846 31021.02.151 −⋅⋅
Innerväggar 3  50 0.0322 1011.04.50 −⋅⋅
Externtak  31021.081 −⋅⋅  50 0.0989 

Läckagearea topplan 0.0543   
Totala läckageflödet - - 1.4405 



 

  32

Tabell 3.3 Luftläckaget i ovanmarksdelen   

 

3.1.2 Läckage och tryckförlust vid öppen slussdörr 

3.1.2.1 Läckage 
 

Ett övertryck råder i räddningskammaren då slussdörren öppnas. Det antas att detta övertryck 
fortplantar sig till slussen vid varje dörröppning eftersom att dörrens area är stor och slussens 
volym liten. Ett spjäll/fläkt som kan leda luften endast utåt monteras i slussväggen för att ha 
större läckagearea ut ur slussen än räddningskammaren. Läckagearean för undermarksdelen blir 
lite större när man öppnar slussdörren från räddningskammaren. För att beräkna denna area tar vi 
hänsyn till ekvivalenta arean genom från räddningskammaren genom slussdörren och resterande 
slussen som har två slussdörrar inklusive spjäll (se figur 3.1).  
Totala läckaget genom räddningskammaren då man utgår från en stängd slussdörr till en öppen 
slussdörr ändras från 0.0544 m2 till 0.1034 m2 enligt Matlab- beräkningarna. Detta leder till en 
ökning utav totala flödet. Totala flödet ökar från 3.60 m3/s till 4.25 m3/s.  

 

 

 

Figur 3.1 Räddningskammaren inklusive sluss sett uppifrån 
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 i 
gskammaren antas att luftflödet vid varje inpassering ger en tryckutjämning så att slussen 

erhåller samma tryck som räddningskammaren. När sedan slussdörren öppnas utifrån hisshallen 
sker på nytt tryckutjämn
från räddningskammare

 (5) 

3.1.2.2 Tryckförlust 
Vid brand kommer de personer som befinner sig i hisshallen under mark att ta sig till 
räddningskammaren för att sätta sig i säkerhet samt ta sig ut via hissarna. Då övertryck råder
räddnin

ing, denna gång mot hisshallen, och på så sätt förloras en viss luftmängd 
n varje gång någon passerar slussen. 

Denna luftmängd kan beräknas genom att använda formeln: 

TRmVp ⋅⋅=⋅         

Där 

p = Trycket [Pa] 

m = Massan [kg] 

V = Volymen [m3] 

T = Temperaturen [K] 

R = Individuella gaskonstanten [J/(kgK)] 

Genom att ställa upp denna formel för slussen i trycksatt och e en 
i massa räknas ut, vilket ger 0.021 kg. Det är alltså denna luftmassa som förloras vid varje 
passage genom slussen. Omsatt till tryckfall blir det 4,8 Pa. 

kunder att passera slussen ger det ett massflöde på  
0.021/5 = 0.0043 kg/s.  
Samma tryckfall för hisslobbyn ovan mark är 6,4 Pa. Jämfört med det övriga läckageflödet är 
detta väldigt lite och kan med lä
tryckavkänning kommer tryckfallet registreras och fläkten ge högre flöde. Med ett spjäll i 
slussen som öppnas när slussdörren mot räddningskammaren öppnas antas luften i slussen 
strömma tillbaka till hisshallen istället för att gå in i räddningskammaren. Detta förutsätter att 
trycket i hisshallen hålls lägre.  
 
 

j trycksatt tillstånd kan skillnad

Om man antar att det tar 5 se

tthet kompenseras med ökat varvtal på fläkten. Genom 



 

  34

3.1.3 Osäkerheter vid läckageberäkningar 

Beräkningarna för flödet är helt beroende utav läckaget ur anläggningen. Läckaget varierar med 
olika typer av konstruktionselement. Här undersöks skillnaden i läckage för olika täta väggar. 
Enligt [5] finns det 4 olika täthetsklasser: Tight, Medium, Loose och Very Loose. Den 
sistnämnda bortses ifrån eftersom det verkar helt orimligt att väggar i denna konstruktion, som 
det vid uppförande är känt ska trycksättas, skulle vara så otäta. 

Externa väggar är de väggar som är belägna runt om byggnaden medan interna väggar är de 
väggar som finns inuti byggnaden mellan olika sektioner. Läckageegenskaperna för dessa ses i 
tabellen nedan. 

Konstruktionselement Väggtäthet  

VäggA  
Läckagearea 

gLäckageväg perA
Interna väggar Tight [m2] 41014.0 −⋅
Externa väggar  Tight m2] 4107.0 −⋅ [
Interna väggar Medium m2] 31011.0 −⋅ [
Externa väggar  Medium m2] 31021.0 −⋅ [
Interna väggar ] Loose 31035.0 −⋅ [m2

Externa väggar  Loose 10 [m2] 3−42.0 ⋅
Fönster  - 4105.2 −⋅ per m längd 

Tabell 3.4 Läckageegenskaper för olika täthetsklasser av väggar 

För att se hur läckageflödet varierar med täthetsgraden plottades flödet mot läckagearean, se 
figur på nästa sida. 
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Figur 3.2 visar Läckageflöde som funktion av läckagearea 
 
De tre ringarna motsvarar läckaget för klasserna tight, medium och loose, där tight har lägst 
läckage och loose högst.  
Med tanke på att utrymmena som ska trycksättas ännu inte uppförts antas det att de kommer att 
uppföras så täta som möjligt. För att ha en säkerhetsmarginal antas ändå klassen ”medium” för 
samtliga väggar för vidare beräkningar. Enligt [5] ska flödet som ges av att summera läckaget 
multipliceras med en säkerhetsfaktor på 1,5 för att ta hänsyn till osäkerheter vid läckage. Enligt 
figur 3.2 är skillnaden mellan klasserna medium och loose något större, vi väljer därför att räkna 
med en faktor på 2.  
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3.1.4 Beräkning av tryckfall 
Tryckfall kommer att uppstå då man har en luftström som går igenom två olika stora areor. Detta 
kommer att äga rum vid både räddningskammaren och hisslobbyn samt på de plan ovanför 
schaktet som har förbindelse med detta. Ur Bernoullis ekvation fås formel (4) enligt avsnitt 
3.1.1:  

ρ
cAQ dLäck ⋅⋅=           

För att kunna fastställa tryckskillnadernas fördelning sätts flödet mellan läckageöppningarna lika 
och ett samband mellan tryck och area ur ekvation (4) fås enligt följande:  

Ur ekvation (4) så löses tryckskillnaden 

PΔ⋅2

P : Δ

2

2 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅

⋅=Δ
cA

QP ρ

d

         (6) 

beror av arean enligt 2

1PαΔPΔ
A

       (7)  

Då flöden över öppningarna sätts lik   
  

a fås följande ekvation:   

2211
2

22
1

11
22 PAPAPcAPcA dd Δ⋅=Δ⋅⇔
Δ⋅

⋅⋅=
Δ⋅

⋅⋅
ρρ

   (8) 

Som i sin tur skrivs om till  

Orh12

       (9) h

P
P

A
A

P
P

A
A

Δ
Δ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⇔

Δ
Δ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ 2

2

2
2

1
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lika tryckfall uppstår vid öppningarna och dessa undersöks med olika antaganden beroende på 
 

läckagearean genom 
åde stängda hissdörrar och räddningskammarens läckagearea genom väggar och stängda dörrar 
första fallet. I andra fallet tas hänsyn till läckagearean genom stängda hissdörrar och 

hisslobbyns läckagearea genom väggar, stängda fönster och stängda dörrar. Matlab- 
eräkningarna visar att tryckfallet är störst i ovanmarksdelen. Beräkningarna utförs med formeln 

enligt följande:            

Figur 3.3 visar skiss över anläggningen med läckageareor samt tryckskillnad 

O
hur och när dörrarna öppnas både ovan och under mark. Genom öppningar undersöks tryckfallen
och Matlab- beräkningarna visar maxfallet då max tryckfall skapas. Detta tryckfall uppstår då 
man har stängda hissdörrar och stängda slussdörrar, hänsyn tas endast till 
b
i 

b

2
2

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

Δ
=Δ

h

U

A
A

PP

rh

          (10) 

Där  

Typ Läckage area [m2] Tryckskillnad [Pa] Luftläckage [m3/s] 
En Hissdörr   0.06 65 0.39 
2 Hissdörrar  0.12 65 0.79 

Tabell 3.5 Totala läckaget från hissdörrar enligt [5] 

Beräkningarna ger ett tryckfall på 13 Pa.   

Det andra fallet motsvaras av följande areor då 2  hålls konstant till 65 Pa PΔ



 

2
2

⎟
⎞

⎜
⎛

Δ
=Δ

h

O
A

PP          (11) 

⎟
⎠

⎜
⎝ foA

Beräkningarna ger ett tryckfall på 22 Pa.   
ryckfallet är intressant då trycket i schaktet måste öka till 86.9Pa för att tillfredställa trycket 

i både räddningskammaren och hisslobbyn.  

3.1.5 Dörröppningskraft 
Enligt [5] får den erforderliga dörröppningskraften som påförs vid handtaget ej överstiga 100 N. 
Detta inn inns ett gränsvärde för hur högt övertryck man kan tillåta i trycksatta 
utry  in till dessa. Den erforderliga öppningskraften måste motverka 
kraften som genereras av övertrycket samt kraften från dörrstängare som antas vara 40 N. Denna 
kraf entekvation för dörren: 

75.0⋅= eF        (12) 
≈eF        (13) 

är 1.6 m2 står för arean av en dörr 

 

Beräkningarna visar en kraft på 77 N vid ett övertryck på 65 Pa vilket med marginal är under 
gränsen, se figur 3 . D trycket är 93 Pa.  
Den gröna horisontella linjen i figuren är maxgränsen för dörröppningskraften enligt [5].  

Maxt

ebär att det f
mmen då dörrarna öppnas

t beräknas genom att ställa upp mom
 

=M 4.0404.06.1 ⋅+⋅⋅p
77 N   

D

 

Figur 3.4 Slussdörr sedd ovanifrån med inverkande krafter 

.5 et maximala tillåtna över
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Figur 3.5 visar dörröppningskraften som funktion av trycket 
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ch att in- och utpassering sker genom slussdörrar, vilket innebär att en sluss 
asseras där endast en dörr är öppen åt gången. 

Det är även antaget att det råd er 
i dessa utrymmen antas inte vara så stora
öppnas antas vara självstängande så att de
Totala läckageflödet fås genom summering av s

Läckaget genom s  
enom väggar, fönster och stängda dörrar i ovanmarksdelen läckO m3/s. 

nligt [5] ska f det som ges av att summera läckaget multipliceras med en säkerhetsfaktor på 
,5 för att ta hänsyn till osäkerheter vid läckage. Enligt figur 3.2 är skillnaden mellan klasserna 

3.1.6 Erforderligt luftflöde 
Flödet som ska kunna tillgodoses av fläkten beräknas genom att man summerar allt läckage från 
trycksatta utrymmen. Antagandet som har gjorts för att få fram flödet är att fönster och vanliga 
dörrar är stängda o
p

er atmosfärstryck utanför hisslobbyn och i bergutrymmet. Bränd
 att det kan ge upphov till övertryck. Dörrar som kan 
 ej står öppna efter inpassering.   

amtliga läckage enligt tabell 3.2 och 3.3. 

tängda dörrar och väggar i undermarksdelen är läckUQ = 0.36 m3/s.Läckaget
Q = 1.44 g

E lö
1
medium och loose något större, vi väljer därför att räkna med en faktor på 2.  
Detta ger ett erforderliga luftflödet enligt:   

2)( ⋅+= QQ  = 3.6läckOläckUtot   m3/s        (14) 

ock måste hänsyn tas till att slussdörren in till räddningskammaren stundtals kommer att vara 
öppen vilket ger en större läckagearea enligt avsnitt 3.1.2.1. 
Vid val av fläkt måste hänsyn tas till att fläkten även ska kunna ge ett flöde som motsvaras av 
denna ökade läckagearea. 
 
Totala läckaget genom räddningskammaren då man utgår från en stängd slussdörr till en öppen 
slussdörr ändras från 0.0544 m2 till 0.1034 m2 enligt Matlab- beräkningarna. Detta leder till en 
ökning utav totala flödet. Totala flödet ökar från 3.60 m3/s till 4.25 m3/s.  
 
 

 

Q

D
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3.1.7 Tryckförlust på grund av friktion i hisschaktet 
detta. Vi har inkompressibel strömning genom schaktet vilket innebär att densiteten är konstant i 

För att beräkna trycket som förloras på grund av friktionen använder vi följande förhållande ur 
Bernoullis ekvation [10]:  

d
w L2fp fF ⋅⋅⋅=Δ 1 ρ          (15) 

Där  

=Δ fFp  Tryckförlust på grund av friktion [Pa] 

=1f Friktionsfaktor  

=ρ Luftens densitet [kg/m3] 

=w Luftens hastighet i schaktet [m/s]  

=L Schaktets längd [m] 

=d Tvärsnittsarean [m]  
 

tt beräkna friktionsfaktorn så måste vi först beräkna Reynolds tal (Re) som är ett 
 kan ses som ett mått på viskositeten. 

För a
dimensionslöst tal som

≈
⋅⋅

=
⋅

=
μ

ρdwdwe 247252
v

R        (16) 

=

Där  

=v Kinematisk viskositet  

Dynamisk viskositet 51082.1 −⋅=  [11] μ

 

Fö as att schaktet är en slät kanal. Blasius- 
nligt: 

e < 100 000     (17) 

   (18) 

f

r turbulent flöde i cirkulära rör är Re > 2300. Det ant
förhållandet för släta kanaler gäller e

25.0Re158.0 −⋅=    om 3000< R1f

2.0Re092.0 −⋅=  om 5000< Re < 200 000  1f

237.0
1 Re111.00016.0 −⋅+=  om 100000< Re < 10000000    (19) 



 

Den slutliga formeln är  

d⎠⎝

Tryckförlusten som funktion av flödet ses i fig

Lwdwp fF ⋅⋅⋅⎟
⎞

⎜⎜
⎛ ⋅⋅

⋅+=Δ − 2237.0)(111.00016.0 ρ
μ

ρ      (20) ⎟
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Figur 3.6 visar tryckförlusten som funktion utav flödet  

Ur figuren ser man att tryckförlusterna i schaktet är relativt små, även för flöden upp till 7 m3/s. 
Det antas därför att dessa förluster med marginal kompenseras av säkerhetsfaktorn. 
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3.1.8 Beräkning av volym som ska trycksättas 
Volymen som ska trycksättas kan delas in i tre delar; hisslobbyn ovan mark, hisschaktet och 
räddningskammaren under mark. För säkerhets skull görs en grov uppskattning om hur lång tid 
det tar att trycksätta denna volym med det flöde som fläkten ger för att kontrollera att det inte tar 

       (21) 

     (22) 

3608,32,63,15 mhblV ≈⋅⋅=⋅⋅=      (23) 

2,14751 mVtotal ≈          (24) 
 

 

TRmVp ⋅⋅=⋅  
 
För normaltryck samt övertryck kan man räkna ut luftmassan som behöver tillföras för att 
trycksätta volymen, och dividerat med flödet ger detta en tid på 3,5 sekunder, vilket antas vara 
tillräckligt med god marginal. 
 
 
 

orimligt lång tid. 
 

32 2,14137 mrlVschakt =⋅⋅= π  
32545,38,73,9 mhblVhisslobby ≈⋅⋅=⋅⋅=  

3
ammareräddningsk

 
3

Genom att ställa upp:
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3.1.9 Kolveffekt 

Hissens rörelser i schaktet gör att luften dras med och skapar övertryck före hissen och ett 
undertryck efter hissen. Detta benämns som kolveffekt och kan få två oönskade konsekvenser: 

1) Tryckfallet bakom hissen kan göra att trycket i ett trycksatt rum sjunker så mycket att 
övertrycket går förlorat.  

2) Tryckökningen i utrymmen framför hissen kan göra övertrycket så stort att det blir svårt 
att öppna dörrar som öppnas in mot dessa utrymmen. 

För att minska risken för denna effekt måste hastigheten anpassas till hisschaktets area i 
förhållandet till hisskorgens area. Hissarnas hastighet är i slutförvarsanläggningen relativt hög, 
10 m/s, men hisschaktet är å andra sidan relativt stort och det är även den fria arean mellan hiss 
och schakt. 
För att beräkna kolveffekten användes en formel som tagits fram av John H. Klote vid Center of 
Fire research i USA och George Tamura vid National Research Council of Canada [12]. Denna 
formel har även verifierats av dessa i en hotellbyggnad i Toronto, Canada. 

2

2)/(1

)/(
2 ⎥

⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡

+⋅⋅+⋅⋅

⋅⋅
⋅=Δ foes

NNACACN

AAvA
P ρ

bafcea

     (25) 

Där 

= Tryckskillnaden pga. kolveffekt [Pa] PΔ
ρ   = Luftens densitet [kg/m3]  

 = Schaktets tvärsnittsarea [m2] 

 = Ekvivalent flödesarea från schakt till utomhus [m2] 

= Fri area mellan hiss och schakt [m2] 

fö = Läckagearea mellan foajé och övrig byggnad [m2] 

  = Hissens hastighet [m/s] 

= Flödeskoefficient, 0,94 för schakt med fler hissar 

= Antal våningar ovanför hissen 

= Antal våningar under hissen 

 = Läckagearea mellan foajé och övrig byggnad  

rhA = Läckagearean genom räddningskammaren inklusive genom en stängd dörr och en stängd 
m2] 

sA

eA

fA

A

v

cC

aN

bN

föA

sluss [

eA bestäms enligt följande: 

5,0
111

−

⎟
⎞

⎜
⎛

++=A 222 ⎟
⎠

⎜
⎝ ioirsr

e AAA
        (26) 
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Formel (25) ger kolveffekten på ett våningsplan med hänsyn till hur många våningar som finns 
ovanför respektive under hissen. 
Enligt denna formel skulle den maximala kolveffekten nå upp till ung. 50 Pa vid 10 m/s då två 
hissar färdas i schaktet bredvid varandra, se gröna kurvan i figurerna. Detta innebär en relativt 
stor tryckförändring som bör åtgärdas. 
Klote och Tamura har även tagit fram en formel för att bestämma den maximala möjliga 
kolveffekten oberoende av våningsplan [12].  

2
⎤⎡ ⋅⋅

=Δ es vAAρ
2 ⎥

⎥
⎦⎢

⎢
⎣ ⋅⋅ cföf CAA

P         (27) 

Enligt denna formel skulle den maximala kolveffekten i schaktet nå upp till ung. 100 Pa vid 10 
m/s då två hissar färdas i schaktet bredvid varandra, se blå kurva i figurerna. Värdet blir så gott 
som identiskt oavsett om man räknar i räddningskammaren eller hisslobbyn. 
En sådan tryckskillnad skulle antingen medföra undertryck i räddningskammare och hisslobby 
även med trycksättning i drift, eller ett lika stort övertryck vilket skulle göra att den erforderliga 
kraften för att öppna dörrar till det trycksatta området skulle bli större än tillåtna värden.  
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got som inte förefaller rimligt då 

 som hissen under färd ger upphov till kan antas vara produkten hissens tvärsnittsarea 

Efter samtal med universitetsadjunkt Jan Hölcke på KTH framkom emellertid tvivel på formel 
(25) och (27):s giltighet i detta sammanhang. Det faktum att schaktets area återfinns i nämnaren 
antyder att hissen skulle pressa all luft i schaktet framför sig, nå
schaktets tvärsnitts area är så mycket större än hissens. 
Tryckskillnaden som hissen ger upphov till uppskattades därför med en annan metod. Det 
luftflöde
och dess hastighet: 

hissh vAQ ⋅=  

Detta luftflöde motsvaras av ett flöde i motsatt riktning där arean utgörs av den fria arean i 
schaktet. Hastigheten för detta flöde är: 

f
f A

Qv =  

Med hjälp av Bernoullis ekvation fås följande samband: 

5,0⋅⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝ ⋅

⋅
=Δ

cf

hhiss

CA
Av

P ρ         (28) 
2

⎛

Där 

PΔ = Tryckskillnad över hissen [Pa] 

ρ = Luftens densitet [kg/m3] 

v = Hissens hastighet [m/s] 

fA = Fri area mellan hiss och schakt [m2] 

A = Hissens tvärsnittsarea [m2] h

cC = Flödeskoefficient, 0,94 för schakt med fler hissar 

 

Denna formel utgår ifrån att tryckfallet i schaktet beror på luftflödet kring hissen då den är i 
rörelse. Figuren på nästa sida visar detta som funktion av hissens hastighet. 
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Figur 3.8 visar kolveffekten som funktion utav hastigheten för hissen 
 
Med denna formel fås en maximal tryckskillnad på endast 5,7 Pa, vilket är ungefär en tiondel av 
resultat med formel (25). 
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t 

dard man utgår ifrån, och de måste vara uppfyllda 
sa de 

från SKB är att utgå från 

rna 

r det gäller bår är 188 cm lång och 55 cm 

kor i hissen och det är trångt är 0.19 m2 
r en person i genomsnitt enligt [6]. Enligt BRAGS bör golvutrymmet innanför dörr eller 

stänge vara minst 0,2 m2 per person.   

ör att dimensionera hisskorgen har vi utgått från de innermått som antagits av SKB, 1300 mm 
bred och 2400 mm djup. Dessa mått är tillräckliga då vikbara dörrar används som inte behöver 

ycket utrymme i sidled. Används skjutdörrar krävs en bredare hisskorg då dörren tar plats i 
sidled. Efter beräkningar och uppskattningar ändrade vi dimensionerna efter kravet i Brags som 
yftar till att inga delar utav dörrarna får sticka utanför hisskorgen. Den nya innerdimensionen 

med hänsyn tagen till area per person blev 1400x2200 mm. Denna lösning klarar av 4-bladiga 
örrar som kräver strömförsörjning.  

ensionerades med hänsyn tagen till 15 personer, dörrautomatik och plats för 
inst en bår. Utrymmet för en person beräknades till 0.207 m2. 

3.2 Hissens utförande 
På inrådan av SKB utgås från att en gruvhisskorg skall anpassas för att mer se ut och fungera 
som en personhiss, och samtidigt ska den fungera som brandbekämpningshiss/utrymningshiss. 
En kravspecifikation sammanställdes för att hitta en god kombination mellan dessa och som förs
och främst tillfredställer kraven i BRAGS som är branschanvisningen för gruvhissar i Sverige. I 
detta avsnitt behandlas dimensionering utav hisskorgen, hissdörrar, hisskablar och material till 
konstruktionen. Hisskorgen med tillbehör skall klara av en korrosiv miljö. 

3.2.1 Kravspecifikation 
En kravspecifikation sammanställdes med krav från följande dokument: [2], [13-18]. Kraven 
från BRAGS markerades då det är denna stan
om de inte motsägs av ett viktigare krav. Kravspecifikationen avgränsades sedan för att pas
avgränsningar vi gjort i examensarbetet. Resultatet finns i appendix A3. Vid utformning av 
hisskorg är det denna kravspecifikation vi utgått ifrån. Då anvisningen 
en gruvhiss är målet att utöver de krav som ingår i BRAGS uppfylla så många som möjligt. 

3.2.1 Dimensionering av hisskorg  
Hisskorgen dimensioneras för att hysa 15 personer. Plattformsarean måste vara tillräckligt stor 
för att rymma passagerare utan överdriven trängsel och ge ett erfordeligt tillträde genom dörra
till hisskorgen. Ambulanspersonalen skall även kunna få plats med minst en bår. Måtten för 
Svenska ambulanssjukvårdens förstahandsval nä
bred[19]. En genomsnittsarea för en person kräver ungefär 0.28 m2 av hissgolvet för att det ska 
kännas bekvämt. Ett minimumkrav då det är flera männis
fö
bom
 
F

m

s

d
Hisskorgen dim
m
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agdörrar och skjutdörrar. 

åra 

De mest effektiva hissdörrarna är de dörrar som öppnas och stängs på kortast tid och tillåter 
minst
mer. I detta fall är sådana dörrar emellertid inte nödvändiga. Eftersom att det bara finns två 

plan som ska betjänas, och färdsträckan mellan de två stannplanen är så lång bedöms det 
a någon större betydelse om det tar några sekunder extra att tömma/fylla hissen. Detta 

gäller även vid utrymning då räddningskammaren där man väntar på hissen är trycksatt och antas 
vara en säker plats. 
H efter plattformens storlek. Bredden på dörren anpassas efter speciella 
syften.  
D  här är 900 mm dörr som är centrerad vilket skulle räcka för en 
person att komma in i taget och skulle även vara tillräcklig för att få igenom en bår.   

På en vanlig hiss sitter normalt en kabel fast på hissen som sträcker sig mellan denna och en 
punkt i hisschaktet, vanligtvis i mitten av schaktet. Denna kabel kallas korgkabel och är den som 
strömförsörjer hisskorgen så att belysningar, styrningar, signaler och dörrautomatiken kan 
fungera. I gruvanläggningar så förses inte gruvhissar med en sådan korgkabel på grund av att det 
inte finns någon elektronik i hisskorgen. 
Hisskorgen som dimensioneras skall ha belysning och automatiska dörrar, vilket betyder att det 
erfordras strömförsörjning till hisskorgen. Schaktet är 450 m djupt och man kan man utgå från att 
man har den mitt i schaktet på 225 meters djup, detta skulle leda till kortare kabel med mindre 
vikt. Så långa kablar skulle emellertid vara svåra att hantera[20]. I händelse av brand så 
tillkommer ett luftflöde som skulle kunna starta svängning i kablarna.  
Som alternativ skulle man kunna förse schaktväggarna med strömförande skenor enligt en 
princip liknande vad som används t.ex. till tunnelbanor. Denna skena sticker en bit ut från 
schaktväggen för att kunna komma i kontakt med en skena som finns på hisskorgen. Detta skulle 
möjliggöra strömförsörjning till hisskorgen utan behov av kablar.          
 
 

3.2.2 Dimensionering och val av hissdörrar 
Alla hisskorgar skall ha korgdörrar enligt kravspecifikationen. Hissar utan korgdörrar har ökad 
klämrisk mellan korg och schaktvägg för föremål som t.ex. väskor eller verktyg. Det finns olika 
typer av dörrar, de två vanligaste är sl
Slagdörrar är vanligaste typen av dörrar, har ett dörrblad som tar plats i rummet när den öppnas. 
Mycket breda slagdörrar kan därför vara en nackdel. De är dessutom tunga och otympliga att 
öppna.  
Dragdörrar/skjutdörrar har fördelen att de inte tar plats i trånga utrymmen när de öppnas. 
Nackdelar är att de ljudisolerar dåligt. Ju bredare de görs desto tyngre blir de. 
Manuella slagdörrar eller dragdörrar är äldre system som idag är omoderna. De kan vara sv
att öppna, speciellt när man inte har händerna fria eller när hisskorgen är full. Automatiska 
hissdörrar ökar komforten och säkerheten för passagerare. [6] 

 två personer att stiga i eller ur samtidigt. Detta kräver att dörrbredden är 1100 mm eller 

stann
inte h

issdörrarna skall anpassas 

örrstorleken som har valts

 

3.2.3 Korgkabel 



 

4. Resultat 

4.1 Val av fläkt  
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3

 

För att välja en fläkt som skall klara av det beräknade maxflödet på 4,25 m /s samt totala trycket 
på 87 Pa så undersöktes flera fläktdiagram för att hitta en fläkt som tillfredsställer detta med så 
litet effektbehov som möjligt, samt har möjlighet att reglera flödet uppåt och nedåt vid behov. En 
lämplig fläkt, EULR-41 tillhandahålls av Fläkt Woods [21] för vilken fläktkurvan kan ses nedan.

Avläsning ger ett varvtal på 800 rpm, energiförbrukning på 0,7 kW och verkningsgrad på  
60 % vid märkdrift. 

 

 

Figur 4.1 visar den valda fläkten till trycksättningen 
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4.2 Kolveffekt 

Enligt formel (27) skulle den maximala kolveffekten i schaktet nå upp till ung. 100 Pa vid 10 
m/s då två hissar färdas i schaktet bredvid varandra. Värdet blir så gott som identiskt oavsett om 
man räknar i räddningskammaren eller hisslobbyn. 
En sådan tryckskillnad skulle antingen medföra undertryck i räddningskammare och hisslobby 
även med trycksättning i drift, eller ett lika stort övertryck vilket skulle göra att den erforderliga 
kraften för att öppna dörrar till det trycksatta området skulle bli större än tillåtna värden.  
Emellertid har man med denna formel antagit att antal våningar framför hissen är lika med noll, 
vilket gör att denna formel bara kan gälla just när hissen anländer till eller avgår från ett topp- 
eller bottenplan. Det är således ett transient förlopp, och dessutom har hissen ett accelerations- 
eller retardationsförlopp när den avgår från eller anländer till ett plan. Hastigheten måste alltså 
vara lägre än 10 m/s som är maxhastigheten. 
Detta tillsammans med att slussen som avgränsar räddningskammaren från hisshallen bör 
fungera som en buffert vid snabba tillståndsförändringar gör att det verkar rimligare att anta att 
det är formel (25) som ligger närmast den faktiska tryckförändringen. 
Genom att plotta hissens hastighet mot kolveffekten insågs att ett effektivt sätt att minska denna 
tryckskillnad vore att minska hissens hastighet.  
Med tidigare nämnda farhågor mot den första formeln i åtanke verkar det inte troligt att 
kolveffekten blir så stor som 100 Pa. För att säkerställa att kolveffekten inte ställer till problem 
rekommenderas att trycket mäts i foajé och räddningskammare med hissar i drift, och om det 
befinns nödvändigt kan hissarnas hastighet justeras för att minimera tryckförändringar. Samtliga 
formler visar att hastigheten har stor påverkan. 
Enligt Rasmus Amjert på hisstillverkaren Kone kan man även förse hissar med spoilers för att 
förbättra luftflödet runt hissen och minska kolveffekten. 
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:s 

ningarna är utförda med Matlab där tiden för accelerationsförloppet beräknades med:   

4.2.1 Hissens accelerations och retardationsförlopp  
Accelerationsförloppet sker då hissen börjar röra sig mot nästa mål, medan retardation sker då 
hissen anländer till ett specifikt plan. Sträckan mellan dessa kallas för fullfartssträckan där hissen
färdas i sin maximala hastighet.        

En hastighet på 10 m/s skulle ta 12.5 s för att uppnå. Detta motsvarar en sträcka på 62.5 m. Detta 
gäller om hissen anländer eller lämnar till och ifrån stannplanet. Detta bevisar att formel (27)
maximala värde vid 10 m/s som motsvarar en kolveffekt på 100 Pa skulle inte kunna uppnås vid 
våningarna om denna skulle gälla vid kolveffekten. Denna formel gäller alltså transient och 
endast när hissen lämnar eller anländer och då är hastigheten inte länge i maxhastigheten. 
Beräk

a
            (29) 

Där  

= Tiden [s] 

= Hissens hastighet [m/s] 

a = Accelerationen [m/s2] 

Från figur 4.2 ser man att accelerationstiden avtar med minskande topphastighet. Samtidigt så tar 
det mer tid a

vt =

t

v

tt komma till mål med minskande hastighet vilket är självklart. 

 

Figur 4.2 visar tiden det tar för hissen för att komma till mål mot en given topp hastighet  



 

  56

en ska 

ått som var föreslagna i SKB:s 
ed vikbara korgdörrar som 

äver endast 60 mm utrymme 
i sidled i öppet läge, och m mm fri 
öppning. Denna dörr är byggd i alu aterial 
med god kor terial av olika 
ädelhet är i kontakt v otstår 
korrosion är alltså svårare a
För att hissdörren ska v ekanism som 

ös kan denna ej vara 
beroende av ström ktion som 
används i nuläget, m jligtvis kan 
användas äv  togs fram och 
presenteras närm
Hisskorgen inklusive låsningsm  uppfyller ipx. 
Någon vanlig belysning finns inte
installera dioder m d en vev i 
korgen. Detta skulle ge möjlighet 
Kommunikationssystem d plats består en 

kommunikationssystem  alternativ så kan man ha 
en tålig bärbartelefon so
stannplanet där det finns konstant
används i korgen.   
        

4.3 Hisskorgen 
Då det inte råder konsensus om vilka krav som hissen ska uppfylla och vilken utrustning d
ha så har hissarna delats upp i två olika kategorier; med och utan strömförsörjning till korgen, 
beroende på om det finns tillgång till strömförsörjning eller inte.  

4.3.1 Hiss utan strömförsörjning  
Då det inte är problematiskt att förse en hiss som färdas så lång sträcka med ström har vi valt ett 
alternativ utan detta. Detta alternativ är det som mest liknar en vanlig gruvhiss.  
För att dimensionera hisskorgen har vi utgått från de innerm
anläggningsbeskrivning, 1300x2400 mm. Dessa mått kan användas m
varken behöver mycket utrymme i sidled eller i djupled. Exempel på en sådan dörr är Ceita 
Elematic, en vikbar dörr som kan manövreras med handkraft. Den kr

ed en korgöppning på 900 mm så uppfylls kravet på 800 
minium, rostfritt stål och plast, vilka var för sig är m

rosionsbeständighet. Emellertid kan en galvanisk cell uppstå då ma
ilket påskyndar korrosion. Hur väl den sammansatta dörren m

tt avgöra och måste utredas. 
ara så säker som möjligt bör den förses med en låsningsm

sätter in under färd så att dörren då ej går att öppna. Då hisskorgen är ströml
. De dörrtillverkare vi talade med kände inte till en sådan konstru

en Ceita har en låsningsmekanism för schaktdörrar som mö
en till korgdörrar. Ett eget förslag till en möjlig låsningsmekanism

are i 4.3.1.2.  
ekanismen bör utföras i rostfritt syrafast stål som

 i denna hiss, men ett förslag till lösning på detta är att 
ed låg effekt som kan drivas av ett batteri som laddas upp me

till viss belysning vid behov. 
et som förbinder personal i korgen och bemanna

laddningsbar telefon där batterierna kontrolleras och laddas. Denna typ av 
 används på hissen i anläggningen i Äspö. Som
m medtas endast då man använder korgen. Denna telefon skall finnas på 

 strömförsörjning och denna skall stå i laddning då den inte 

 

Figur 4.3 visar den vikbara dö n Ceita Elematic Källa: Ceita rre
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Figur 4.4 visar den ströml n manuellt drivna vikdörren ösa hisskorgen med de

  
Figur 4.5 visar arean för en person i hissen   

  



 

4.3.1.1 Låsningsmekanism 

 
s ner 

 
 en plugg som 

h 

i 

Hiss utan strömförsörjning kräver en dörr som manövreras endast med handkraft. Denna dörr bör 
ha en låsningsmekanism som säkerställer dörrarna under färd till nästa mål enligt kravspecen. 
Den föreslagna låsningsmekanismen är en arm på vardera sidan om dörrarna som sträcker sig till
halva dörren och låser den genom att armen går ner i ett litet hus på dörren, där armen håll
med hjälp av sin egen tyngd och en vridfjäder i fästningen. Då det endast finns två stannplan så
har en öppningsdetalj installerats på var och ett av de planen. Denna består av
möter armen underifrån då hissen åker ner, vilket leder till att armen skjuts upp runt sin axel oc
öppnar dörrarna vid stannplanen se figur 4.6. Det samma gäller då hissen åker upp, pluggen 
möter då armen ovanifrån för att skjuta upp den runt sin axel. Låsningsmekanismen kan utföras 
rostskyddat stål. Möjlighet bör finnas att öppna låsningen inifrån hisskorgen vid nödfall, den 
fjädrade armen skulle därför kunna förses med ett vred med låsfunktion inuti korgen. 

  

 

Figur 4.6 visar hur låsningsmekanismen fungerar då hissen anländer i undermarksdelen 
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gur 4.7 visar hur låsningsmekanismen fungerar då hissen anländer i ovanmarksdelen  

  
et gör att den kan förses med en automatisk 

ö r korgen i något läge. För att en 
bladig variant, och ändrat 

sion  nå  är ter att dörren öppnas fullt utan 
cker nför . 
m re e r kom na d rr är gjord för att 

n på el-utrustningen bör 
vara IP54 enligt Anders Holmlund på Wittur Sweden AB. 

Då hissen har tillgång till strömförsörjning består kommunikationssystemet utav en installerad 
 förbinder personal i hissk     

 

 

Figur 4.8 visar den strömförsörjda hisskorgen med den 4-bladiga dörren  

Fi

4.3.2 Hiss med strömförsörjning
Denna korg har strömförsörjning via korgkabel vilk
dörr. Enligt BRAGS så bör ej korgd rren sticka ut utanfö
automatisk skjutdörr ska få plats har vi därför valt en fyr
korgdimen erna got. Måtten nu 1400x2200 mm vilket tillå
att den sti uta  från korgen
Dörren so komm nderas hä mer från Wittur Sweden AB. Den ö
klara av den korrosiva miljön. Den lämpliga schaktdörren är av dörrtypen HYDRA 3201.43.C EI 
120 (blad 5.1) där utförandet ska vara i massivt ASI316 och klassninge

telefon som orgen med bemannad plats.
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Figur 4.9 visar den 4-bladiga dörren sett uppifrån med dess mått Källa: Wittur Sweden AB 

 

 

Figur 5 visar arean för en person i hissen   
 

4.3.4 Entreprenörer  

Förslag på lämpliga entreprenörer har givits men nedan följer en lista på entreprenörer som är 
intressanta.     

Trycksättning 
LOCO 
Fläkt Woods Sverige 

Hiss 
ALT Hiss 
Alimak Hek 
Schindler 
Kone 
Otis 
Thyssenkrupp 
Siemens 
ABB 

Dörrar 
Wittur 
Ceita 
Kone 
ALT Hiss 
Robust 
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ioner 

erkan på trycksättningen genom rörelse i 
n av utsedda utrymmen är 

v sådan dimension att det kan 
Fläkten som presenteras i rapporten uppfyller de krav som 

 att komma fram till en r optima sning
rkare då det finns olika varianter och konfigurationer. 

 farhågor gällande formelns 
enade att kolveffekt främst 

ärsnitt är mindre i förhålla e till 
issarnas hastighet, men det är 

gt att det på förhand går att uppnå beräkningsresultat som ligger när re verkli eten 
as.  

da uppfyller de krav som 
akta utförande vad det gäller hållfasthet etc. har uteläm ts då 

t information för SKB. Detta för att en hissentr renör har rdiga
ntress ta har istället varit det 

ing av en gruvhiss till vanlig personhiss. 

 men t överlåts till SKB att 
nör som konstruera hissen. 

ina preferenser i och med att den 

 har stor erfarenhet utav gruvhissar men har aldrig byggt en sådan med dörrautomatik i 
gruvhi r men ha ygg

 korgkablar i djupa schakt 
ill strömförsörjning vilket ger möjlighet till autom ka dörra

et av hisskorgen är att anlita ABB om SKB väljer en strömlös sskor
erna. Med hisskorg utan strömförsörjning rekommenderas vikbara 

 Det bör emellertid kontrolleras att 
m används var för sig gör det. 

ndas  korgdörr na til
 ges i 4.3.1.2.  

ra ett ternativ fö  hissko  
å de bygger hissar för så olika förhållanden som skyskrapor och kryssningsfartyg. De 

med vana av hantering av strömförsörjning via korgkabel för ka fö ållanden. Då de
enhet av korrosiva miljöer. E

enna korg och bör klara av 

 

5. Slutsats och Rekommendat

Förslag har givits till trycksättningsfläkt och hissens påv
schaktet har diskuterats. Genomförandedelen visar att trycksättninge
möjlig utifrån givna parametrar, och att det erforderliga flödet är a
uppfyllas av en befintlig fläkt. 
beräkningarna gett, men det är möjligt att det går me l lö  i 
samråd med fläkttillve

Kolveffekten är som diskuterats under 4.2 en osäkerhetsfaktor. De
giltighet bekräftades vid samtal med Rasmus Anjert på Kone som m
var ett problem i schakt avsedda för endast en hiss, vars tv nd
hissens tvärsnittsarea. Möjligheten finns att i efterhand justera h
möjli ma gh med 
användande av CFD-program där luftflödet kring hissen modeller

Förslag har även givits på två olika utföranden av hisskorg som bå
ställts upp. Själva korgens ex na det 
inte befunnits som relevan ep  fä  
korgar för givna laster som uppfyller gällande lagar och krav. Det i an
område där inte mycket gjorts idag, dvs. anpassn

Fördelar och nackdelar med olika typer av spel återfinns i rapporten de
besluta vilken typ som ska användas i samråd med den entrepre
Uppfattningen efter samtal med experter på två olika entreprenörer var att det bland dessa fanns 
olika preferenser när det gäller spel, och dessutom har SKB s
byggnad som ska hysa spelet och hissmaskineriet påverkas av typen. 

ABB
korgen, medan Kone AB däremot inte har mycket erfarenhet utav ssa r b t 
dörrautomatik i korgarna. Enligt Kone AB så kan man hantera långa
vilket gör det möjligt t atis r. 

Ett förslag på byggand  hi g 
med de föreslagna dimension
dörrar, liknande den typ från Ceita som beskrevs i 4.3.1.
dörren klarar den korrosiva miljön, även om materialen so

Eventuellt kan även Ceitas låsningsmekanism för schaktdörrar anvä på ar l 
denna hiss, ett annat alternativ är det förslag till mekanism som

Väljer man däremot hisskorg med strömförsörjning så kan Kone va
och spel, d

al r rg

har där oli rh  
bygger hissar för olika sorters fartyg har de också erfar n dörr 
liknande den föreslagna från Wittur Sweden AB kan användas till d
miljön. 
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 hiss  

.44 Totala flödet i ovanmarksdelen   

 Totala flödet i undermarksdelen  

 o övrig byggnad

Fri area I schaktet 2 hissar 

m2  = 25.1543 Fri area i schaktet 1 hiss 

an för en stängd hissdörr 

m2 = 0.3920  Läckagearea 1 öppen hissdörr 

= 0.0712  Läckagearea mellan schakt och foajé (två stängda 

  m2  = 0.0545    Läckagearean genom räddningskammaren  

agearean byggnad ovan mark - utomhus 

AeO  m2  = 0.0581 Ekvivalent area ovan mark 

AeU  m2  = 0.0495 Ekvivalent area under mark 

Asfos  m2  = 0.4520 Area för en stängd hissdörr och en öppen 

AeOos             m2  = 0.0656  Ekv area ovan mark, 1 öppen 1 stängd hissdörr 

AeUos  m2  = 0.0540 Ekv area under mark 1 öppen 1 stängd hissdörr 

O   Pa =   Trycket i schaktet vid trycksättning 

2   Pa = 65  Trycket i räddningskammaren ink. hisslobby  

Aso  m2    = 1.60  Area för en öppen slussdörr  

 
Appendix 

A1. Symboler och enheter  

Aschakt m2  = 28.2743  Hisschaktets area  

Ahiss  m2  = 3.1200 Tvärsnittsarean för en

QlackO m3/s   = 1  

QlackU m3/s  = 0.36 

Afo  m2   = 0.0697 Läckagearea foajé  

Afri  m2  = 22.0343 

Afri2  

Ah  m2  = 0.06  Läckageare

AhO   

Asr  m2 

hissdörrar) 

Arh

Abyggnad m2  = 1028 

Abyggnadlackage m2 = 0.2160 Läck

PΔ

PΔ
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ation trycksättningsanordning 

De yckskillnad på 50 Pa samt ett flöde som är beroende 
av

A2. Kravspecifik

 
n trycksättande fläkten ska dimensioneras för att upprätthålla en tr
 läckageytor etc . 

Tryckgiva höjd). Börvärdet ska vara inställbart.  ren ska placeras i mitten på hisschaktet (hisschaktets halva 
Tr rymme och alternativt säkert utrymme beroende på 
förutsättningar.  

yckgivaren ska mäta tryckskillnad mellan angränsande ut

Trycksättningen ska starta automatiskt vid detektering av brand inom de delar av byggnader som betjänas av brandhissen 
Om hiss, dvs. trycksättande fläkt ska ej 
starta.  

 brand detekteras i hissmaskinrum ska utrymningshissen ej användas utrymnings

Spj  med automatisk 
funktionskontroll var 48:e timme. Vid utebliven funktion ska larm avges. Manöverbrytare som är väsentliga för 
try

äll som mekaniskt ska ändra läge i händelse av brand ansluts till ett övervaknings- och kontrollsystem

cksättningen ska ge alarm i frånslaget läge 
 
Källa: SS EN 121 01 
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11BA3. Kravspecifikation hiss 
Korg Källa Relevans Alt. 1 Alt. 2 
Hisskorgen ska vara fullständigt inhägnad till full höjd med undantag av 
ventilationsöppningar. 2 3 Ja Ja 
Manöverorgans funktion ska vara tydligt markerad. 2 2 Ja Ja 
Ska hissen användas för evakuering och kunna hysa t.ex. bår ska dimensionerna vara 
1100 mm bred och 2100 mm djup och minsta märklast ska vara 1000kg. 1 3 Ja Ja 
En nödlucka ska finnas i hisstaket med minimimåtten 0,5m x 0,7m, med undantaget av 
en 630kg-hiss då luckan minst ska vara 0,4 x 0,5m. I anslutning till öppningen skall i 
korgvägg finnas fast stege eller stegjärn.    1 3 Ja Ja 
Hissen ska ha möjlighet att transportera skadad liggande på bår. 3 3 Ja Ja 
Hissen ska rymma 15 personer. 3 3 Ja Ja 
Hisskorgen skall ha tätt tak med erforderlig hållfasthet till skydd mot fallande föremål. 6 3 Ja Ja 
Taket skall dock för tillträde och utrymning ha en öppning av minst 0.25 m2 försedd 
med dropptät lucka, så utförd att den i öppet läge är säkrad mot oavsiktlig stängning. I 
anslutning till öppningen skall i korgvägg finnas fast stege eller stegjärn.    6 3 Ja Ja 
Väggarna kan bestå av hel plåt eller annat material, t.ex. trådnät med högst 12 mm 
maskvidd.  6 3 Ja Ja 
Hissarna skall ha minst två motsatta väggar av samma bredd som golvet och till full 
höjd mellan golv och tak.  6 3 Ja Ja 
Hisskorg bör ha en invändig höjd av minst 2,1 m och ett golvutrymme innanför dörr 
eller stänge av minst 0,2 m2 per person.  6 3 Ja Ja 
Hisskorgen skall ha halsäkert golv.  6 3 Ja Ja 
Stålet i ekipaget skall minst uppfylla kraven för kvalitetsklass J2 enligt SS-EN 10025. 6 3 Ja Ja 
Stålkonstruktionen skall normalt hänföras till miljöklass M4A. 6 3 Ja Ja 
Flickor i stålkonstruktionen som samlar fukt, smuts och dylikt skall undvikas, flänsar i 
profiler skall vändas så att fickor ej uppstår.  6 3 Ja Ja 
Lådkonstruktionen skall vara tätsvetsad eller rostskyddsbehandlad på insidan och 
försedd med dränering.    6 3 Ja Ja 
Taket skall vara lämpligt som inspektionsplats och ha ett 1.2 m högt, tvåledigt 
skyddsräck med fotlist, utan grind.  6 3 Ja Ja 
Korgdörr         
Korgdörrar ska vara installerade så att hissen ej kan hållas i rörelse när dörr är öppen 2 ? Nej Ja 
Hissdörrar ska förbli stängda och förreglade om hissen stannar mellan två plan och det 
föreligger risk att någon skadas. 2 2 Ja Ja 
Korgdörrar ska vara automatiska skjutdörrar. 1 2 Nej Ja 
Hiss ska ha dörrar till full höjd. 2 3 Ja Ja 
Minimumbredd för ingången är 800mm. 1 3 Ja Ja 
Korgdörrar ska klara ett differenstryck av 80 Pa med bibehållen funktion 5 2 ? Ja 
Korgdörr ska ha anordning som förebygger klämrisk om de är automatiska 2 3 - Ja 
Tillträdesöppningen till hisskorg bör ha dörr eller grind, som täcker hela öppningen till 
en höjd av minst 1,8 m 6 3 Ja Ja 

Dörr, grind eller bomstänge till hisskorgstänge skall vara så utfört, att det inte till 
någon del eller i något läge kan nå utanför hisskorgen. I stängt läge får det inte kunna 
öppnas oavsiktligt 6 3 Ja Ja 
Scahktdörr          

Tillträde till hisschakt får ej ske om ej normal drift av hiss är utesluten. 2 2 Ja Ja 
En anordning ska vid normal drift förhindra att hisskorgen kan sättas i rörelse om inte 
samtliga schaktdörrar är stängda och föreglade. 2 2 Ja Ja 
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En anordning ska vid normal drift förhindra att schaktdörren kan öppnas när 
hisskorgen är i rörelse och befinner sig utanför ett bestämt stannplan. 2 2 Ja Ja 
Schaktdörrar ska vara automatiska skjutdörrar. 1 2 Nej Ja 
Schaktdörrar ska klara ett differenstryck av 80 Pa med bibehållen funktion. 5 2 ? Ja 
Schaktdörr ska ha anordning som förebygger klämrisk om de är automatiska. 2 3 - Ja 
Utrustning          
Korgen ska ha ett tvåvägs kommunikationssystem som möjliggör en permanent 
förbindelse med en service för snabbt avhjälpande. 2 2 Ja Ja 
I en hisskorg ska det finnas god belysning när den används, eller när en schaktdörr är 
öppen. Det ska även finnas nödbelysning. 2 2 Möjligt Ja 
Kommunikationssystem o nödbelysning ska fungera även vid strömavbrott. 2 2 Ja Ja 
Anropssystem etc ska fungera i temperaturer mellan 0 till 65 grader C. 1 2 Ja Ja 
Hisskorg bör ha handtag för åkande.  6 3 Ja Ja 
Om hissbana är längre än 60 m ska anordning finnas med vilken signaler kan utväxlas 
mellan korg och bemannad plats. 6 3 Ja Ja 
Elektronik          

Elektrisk utrustning ska vara skyddad mot vatten med minst IPX3-klass. 1 3 Ja Ja 
Elektriska komponenter i hissen ska fungera i temp mellan 0- 40 grader C. 1 2 Ja Ja 
Hissen skall ha sekundär o primär krafttillförsel. 1 3 Ja Ja 
Kablar rekommenderas att införas i apparat, kapsling e.d. underifrån, gäller speciellt 
schaktkapslingar.   6 3 Ja Ja 

Relevans 
1: Irrelevant     2: Bör uppfyllas om möjligt    3: Måste uppfylllas 

       
       

Källhänvsining         
1: SS EN‐81‐72          
2: BFS 2006:26         
3: Anläggningsbeskrivning         
4: Preliminär brandskyddsdokumentation         
5: Tekniska anvisningar tillgänglig hiss         
6: BRAGS         

Alt. 1: Hisskorg utan strömförsörjning(se 4.3.1) 

Alt. 2: Hisskorg med strömförsörjning(se 4.3.2) 



 

  66

12BA2. Referenser  

[1] SKB:s hemsida, Hhttp://www.skb.se/H den 10-01-09 

[2] Anläggningsbeskrivning Forsmark R-08-XX, SKB 

[3] Boverkets byggregler BBR 2008, Boverket 

[4] Utrymning med hjälp av brandhissar, Joakim Ardenmark, LTH 

[5] SS EN 121 01Brand och räddning del 6  Tryckskillnadsystem   

[6] The Vertical Transportation Handbook, Third Edition, By George R. Strakosch; 1998  

[7] Boverkets författningssamling BFS 1993:57, Boverket 

[8] Proffsmagasinet Svenska AB, Hhttp://www.proffsmagasinet.se/ip-klasser.html/ H den 20-05-09   

[9] Boverkets handbok om stålkonstruktioner BSK 99  

[10] Applied Thermodynamics- Collection of Formulas, Hans Jonsson, 2008 

[11] Hhttp://www.vok.lth.se/~ht/COURSES/MMV/documents/Cengel-Turner-Ch10_001.pdf 

[12] Elevator piston effect and the smoke problem, John T. Klote & George Tamura 

[13] Branschanvisningar för Gruvhissar i Sverige (BRAGS), SveMin   

[14] SS EN 81-72 Säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar del 72 

[15] Boverkets författningssamling BFS 2006 

[16] Preliminär Brandskyddsdokumentation 

[17] Tekniska anvisningar hiss, SFV 

[18] Tekniska anvisningar tillgänglig hiss, SFV 

[19] Hhttp://www.fernonorden.comH Den 23-04-09 

[20] Kjell G Carlsten, ABB den 07-05-09 

[21] Fläkt Woods Sverige, http://www.flaktwoods.se/ den 27-03-09 

 
 

 

 


	Trycksättning och dimensionering av brandhiss för berganläggning
	 1. Inledning
	1.1 Bakgrund
	1.2 Problembeskrivning
	1. Trycksättning av hisschakt
	3. Hiss- och våningsdörrar

	1.4 Metod

	2. Teoretisk referensram
	2.1 Anläggningens utformning
	2.1.1 Slutförvaranläggningen
	2.1.2 Utrymmen som ska trycksättas
	2.2.1 Direkt och indirekt trycksättning
	2.2.2 Klasser av trycksättningssystem
	2.2.3 Beräkningsgång för dimensionering av trycksättningsfläkt
	2.3.2 Typer av spel
	2.3.2.1 Friktionsspel 
	2.3.2.2 Trumspel 

	2.3.4 Krav och standarder
	2.3.5 Skydd mot brandspridning
	2.3.6 Skyddsklasser  
	2.3.6.1 Kapslingsklass
	2.3.6.2 Rostskyddsklasser


	3.1 Trycksättning
	3.1.1 Läckageberäkningar
	3.1.2 Läckage och tryckförlust vid öppen slussdörr
	3.1.2.1 Läckage
	3.1.2.2 Tryckförlust

	3.1.3 Osäkerheter vid läckageberäkningar
	3.1.4 Beräkning av tryckfall
	3.1.5 Dörröppningskraft
	3.1.6 Erforderligt luftflöde
	3.1.7 Tryckförlust på grund av friktion i hisschaktet

	3.2 Hissens utförande
	3.2.1 Kravspecifikation
	3.2.1 Dimensionering av hisskorg 
	3.2.2 Dimensionering och val av hissdörrar
	3.2.3 Korgkabel
	4.2.1 Hissens accelerations och retardationsförlopp 

	4.3 Hisskorgen
	4.3.1 Hiss utan strömförsörjning 
	4.3.1.1 Låsningsmekanism

	4.3.2 Hiss med strömförsörjning 

	A2. Kravspecifikation trycksättningsanordning
	A3. Kravspecifikation hiss
	A2. Referenser 


