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ABSTRACT  

Evacuation of trains in tunnels is currently taking place in diverse ways. One of the methods 
implies that passengers leave the train along the railways on elevated walkways. The 

knowledge about the impact of elevated walkways on the safety level is today very limited. As 
more and more elevated walkways are designed in rail tunnels, it is important that studies 
and evacuation trials are made to investigate how those affect the safety level of the 
evacuation. This master thesis’ project aims to investigate the relationship between low light 
conditions, people's behaviour and ability to evacuate a train on an elevated walkway. To 

investigate this, the core in the work consisted a practical evacuation trial which purpose was 
to study people’s movement on a raised walkway under different illumination levels: 200 lux, 
5 lux and 1 lux. A total of 16 escape trials were performed as controlled evacuations on a 
simulated elevated walkway with the measures 1.2x20 meters with a level difference down to 
the ground plane of 1.24 meters. The result of the evacuation trial showed that the intensity 

of illumination played a significant role in both the movement speed, the person flow and the 
peoples distance to the edge. The peoples flow and speed did generally decrease during the 
partial trials performed during the weaker light intensities, 5 lux and 1 lux, compared to 
partial trials performed during 200 lux. A general result regarding the effect of light intensity 
on the people’s distance to the edge is that during the partial trials performed with the 
weaker light intensities, 5 lux and 1 lux, more people chose to go further from the edge. The 

conclusion of these results is that a minimum brightness in tunnels should be 1 lux, but a 
stronger illumination should be sought to increase the safety of the passengers in case of 
evacuation. Regarding the learning effect on the trial procedure, it can be seen from the 
results that the more trials carried out, the closer the edge the people went combined with an 
increased speed and flow. The people became comfortable in the environment and hesitated 

less, which generated a source of error in the result. A conclusion of the practical evacuation 
trial is that by conducting a trial in this type of environment, we were given the opportunity 
to study the problems as well as the complexity that an evacuation may imply. The 
experiment further provided valuable information and knowledge about the problems that 

may arise in an evacuation, both from a technical and behavioural perspective. 

Keywords:  Evacuation, evacuation trial, tunnel, elevated walkway, low light conditions, 

movement, person speed, person flow 
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SAMMANFATTNING  

En olycka med brand till följd i tunnelmiljöer kan leda till omfattande konsekvenser. När en 
olycka inträffar i en tunnel är möjligheten till räddningsinsats ofta begränsad vilket innebär 
att kraven på självutrymning blir större. Evakuering av tåg i tunnlar kan i dagsläget ske med 
olika metoder. En av metoderna innebär att passagerarna utrymmer längs med rälsen på 
gångbanor i höjd med tågets utgångar, på så kallade upphöjda gångbanor. Kunskapen kring 
vilken påverkan upphöjda gångbanor har på säkerhetsnivån och utrymningen i tunnelmiljöer 

är idag mycket begränsad. Då allt fler upphöjda gångbanor projekteras i spårtunnlar är det av 
vikt att studier och utrymningsförsök genomförs för att undersöka hur upphöjda gångbanor 
påverkar säkerhetsnivån vid utrymning. Det här examensarbetet syftar därför till att utreda 
sambandet mellan svaga ljusförhållanden, människors beteende och förmåga att utrymma ett 

tåg på upphöjd gångbana vid brand i tunnel.  

En generell kunskapsgrund skapades i form av en litteraturstudie i ett tidigt skede genom att 
granska tidigare redovisade studier om utrymning i tunnelmiljö. Med denna kunskap 
bildades en förståelse kring det aktuella området ”utrymning på upphöjd gångbana i 

spårtunnel” med fokus på svaga ljusförhållanden. För att bilda en djupare förståelse för 
problematiken kring utrymning i spårtunnlar genomfördes intervjuer med sakkunniga inom 
området, en säkerhetsspecialist på Trafikverket och en forskare vid Avdelningen för 
Brandteknik på Lunds universitet. Vidare utgjordes kärnan i arbetet av ett praktiskt 
utrymningsförsök vars syfte var att studera förflyttningshastigheter, personflöden, de 

utrymmandes närhet till gångbanekanten och resultatpåverkan genererad av 

försökspersonernas inlärningseffekt på försöksproceduren.  

Utrymningsförsöket utfördes på en simulerad upphöjd gångbana i Mariaberget, Västerås den 
6 april 2017. Den upphöjda gångbanan byggdes upp i Mariaberget med syfte att efterlikna en 

upphöjd gångbana i spårtunnel där ett tåg tvingats stanna. Gångbanans underlag utgjordes 
av ihopsatta scenmoduler vilka formade en gångbana med gångytan 1,2x20 meter med en 
nivåskillnad ner till markplan på 1,24 meter. I anslutning till gångbanan utformades tre 
platåer med varsin trappa som försökspersonerna tog sig upp och ner från gångbanan via. På 
ena sidan av gångbanan monterades en skärmvägg utefter hela gångbanans längd med syfte 

att motsvara tunnelväggen. På andra sidan av gångbanan monterades en skärmvägg som 
löpte från början till mitten av gångbanan innehållande två öppningar, vilken syftade till att 
efterlikna ett tåg med tågdörrar. För att kunna styra ljusstyrkorna på gångbanans underlag, 
vilka skulle motsvara 5 lux och 1 lux, användes två LED-ljusslingor som sträckte sig utefter 
hela gångbanans längd. Den ena LED-ljusslingan placerades på 2 meters höjd på 

skärmväggen (bergväggen) och den andra längst ut i kant på gångbanans underlag. LED-
ljusslingorna var dimbara och eftersökta ljusstyrkor, 5 lux och 1 lux, kunde därför uppnås på 
gångbanans underlag. Referensförsök utfördes även vid 200 lux med lokalens befintliga 
belysning. För att kunna observera utrymningsförsöket i efterhand filmades samtliga 
delförsök med totalt 6 stycken filmkameror med nightvisionfunktion, denna funktion gjorde 

det möjligt att filma under svaga ljusstyrkor. Totalt deltog 49 personer i försöket vilka främst 
utgjordes av studenter från Mälardalens högskola i Västerås. Gällande de deltagande 
försökspersonerna är det nämnvärt att urvalsgruppen inte utgjorde den blandade population 
som önskats vilket visade sig i att genomsnittsåldern var låg, ingen person hade någon 



 

märkbar funktionsnedsättning och inga barn deltog. Detta måste beaktas vid användande av 

framtagna resultat om hastigheter, flöden eller avstånd används som absoluta värden. 

Det genomfördes totalt 16 delförsök i vilka ljusstyrkan på gångbanans underlag varierade 
mellan 1 lux, 5 lux och 200 lux. I de första 8 delförsöken tillämpades ljusslingan som var fäst 
på skärmväggen, i delförsök 9–12 tillämpades ljusslingan som var fäst på gångbanans 
underlag och i delförsök 13–16 tillämpades båda ljusslingorna samtidigt. De flesta delförsök 
utfördes med en enkel flödesriktning vilket innebar att samtliga tog sig längsmed gångbanan 

från första till sista platån. I vissa delförsök tillämpades även ett sammanfallande flöde vilket 
innebar att två personflöden sammanföll i ett gemensamt flöde i mitten på gångbanan för att 
samtliga sedan skulle ta sig längsmed gångbanan till sista platån. Efter att samtliga delförsök 
genomförts samlades synpunkter in med hjälp av enkäter vilka samtliga försökspersoner 
besvarade. Syftet med denna enkätundersökning var att ta del av försökspersonernas 

subjektiva upplevelse av ljusstyrkans påverkan på utrymningen. 

Resultatet från utrymningsförsöket visade att ljusstyrkan påverkade såväl 
förflyttningshastigheten som personflödet. Personflödet minskade under de delförsök som 
utfördes med de svagare ljusstyrkorna, 5 lux och 1 lux, i jämförelse med delförsöken utförda 

med 200 lux. Ett lägre personflöde kunde även utläsas mellan delförsök utförda med 1 lux i 
jämförelse med delförsök utförda med 5 lux. Gällande ljusstyrkans påverkan på 
förflyttningshastigheten kunde det vid jämförelse av hastighetsresultaten konstateras att 
hastigheterna generellt sjunkit i de delförsök som utfördes med 5 lux och 1 lux i jämförelse 
med de delförsök som genomfördes med 200 lux. Ett generellt konstaterande gällande 

ljusstyrkans påverkan på försökspersonernas avstånd till kant är att inget tydligt mönster 
kunde utläsas. Vad som gick att utläsa var att i det intervall som var beläget intill det 
simulerade tåget valde personerna att gå närmare kanten i jämförelse med i intervallet som 
var beläget intill kanten som var fri mot omgivningen. Ett högre personflöde och en högre 
förflyttningshastighet kunde även tydas i intervallet som var beläget intill tåget i jämförelse 

med i intervallet som var beläget intill kanten som var fri mot omgivningen. Gällande 
påverkan av inlärningseffekten på försöksproceduren kan det utifrån resultatet konstateras 
att i de senare genomförda delförsöken valde försökspersonerna att gå närmare kanten i 
kombination med att personernas hastighet och flöde ökade. En orsak till detta kan vara att 
personerna blev bekväma i försöksmiljön och tvekade mindre i de senare genomförda 

delförsöken. De resultat som togs fram i den aktuella studien jämfördes vidare med 
framtagna resultat från ett utrymningsförsök utfört i Skarpnäcks tunnelbanestation av 

Carlson (2017) för att bedöma riktigheten och stärka resultaten.  

Genom att utföra ett praktiskt utrymningsförsök i denna typ av miljö gavs möjlighet att 

studera såväl problematiken som komplexiteten som en utrymning kan innebära. Försöket 
gav vidare ingående information och kunskap om vilka problem som kan uppstå vid en 
utrymning, såväl från ett tekniskt som beteendemässigt perspektiv. Slutsatsen av de 
framtagna resultaten är att det finns ett samband mellan starkare ljusstyrkor och snabbare 

förflyttning.   

Nyckelord:  Utrymning, utrymningsförsök, spårtunnel, upphöjd gångbana, svaga 

ljusförhållanden, förflyttningshastighet, personflöde, gångformationer 
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Det förekommer att terminologin inom vissa vetenskapliga områden inte är entydig. En kort 
begreppsutredning utförs där synonymer eller dubbelbetydelser inom begreppsvärlden 

föreligger.  

Definition Beskrivning 

Funktionsnedsättning Nedsättning av psykisk eller fysisk 
funktionsförmåga.  

Inlärningseffekt Förändring i resultatet genererad av att 
försökspersonerna efter att ha genomfört flera 
delförsök blir hemtama i försöksmiljön och 
bekväma med försöksproceduren och på grund 
av detta exempelvis går snabbare eller vågar gå 
närmare gångbanekanten. 

Lux Mängden infallande ljus på en yta. 

Nödbelysning Nödbelysning är sådan belysning som tänds 
när den ordinarie belysningen slagits ut i 
samband med exempelvis olycka och 
strömavbrott. 

Självutrymning Samtliga passagerare ska på egen hand, utan 
yttre assistans från räddningstjänst och dylikt, 
kunna förflytta sig till en säker plats innan de 
utsätts för kritiska förhållanden vid en brand. 

Svaga 
ljusförhållanden 

I detta examensarbete menas med svaga 
ljusförhållanden en luminans på marknivå i 
intervallet mellan 0 och 5 lux. 

Upphöjd gångbana Utrymningsväg med plant underlag som löper 
utmed spåret i tunneln. Om en 
utrymningssituation uppstår kan tågets 
passagerare kliva ut på gångbanan och följa 
den ut ur tunneln. Gångbanan är upphöjd så 
nivåskillnad mellan gångbanan och tågets golv 
undviks. På så sätt undviks situationen där 
passagerarna tvingas hoppa ner på 
spårområdet för att ta sig ut ur tåget. 
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1 INLEDNING 

Kunskapen kring vilken påverkan upphöjda gångbanor har på säkerhetsnivån och utrymning 
i tunnelmiljöer är idag mycket begränsad. Då allt fler upphöjda gångbanor projekteras i 

spårtunnlar är det av vikt att studier och utrymningsförsök genomförs för att undersöka hur 
upphöjda gångbanor påverkar säkerhetsnivån vid utrymning. Av denna anledning har det här 
examensarbetet för avsikt att utreda hur svaga ljusförhållanden kan påverka 

utrymningsförloppet på upphöjd gångbana vid händelse av brand i spårtunnel.  

1.1 Bakgrund 
Som en del av de krav som urbaniseringen och städers förtätning ställer på den fysiska miljön 
byggs det ständigt nya komplexa undermarksanläggningar (Ingason et al. 2015). Ett 
effektivare trafikflöde eftersträvas för att förflytta stora mängder människor på begränsad 

tid, vilket resulterar i kollektivtrafik i tunnlar under mark. Det är dock inte helt 
oproblematiskt ur säkerhetssynpunkt att placera kollektivtrafik i tunnlar. Det ställer även 

krav på samhället gällande riskhantering för människor vistandes i miljöer under mark.  

En olycka med brand till följd i den spårbundna trafiken kan leda till omfattande 
konsekvenser. Branden i Bakus tunnelbana år 1995 är ett exempel som resulterade i 
förödande konsekvenser där 289 personer omkom och 265 skadades (Rohlén och 
Wahlström, 1996). Ett elfel i en av vagnarna startade en brand som spred sig vidare mellan 
vagnarna. Det skedde en snabb rökutveckling i såväl tunneln som i vagnarna. 
Rökutvecklingen i kombination med tunnelns högt sittande och svaga utrymningsbelysning 

bestående av vanliga oskyddade glödlampor medförde dåliga siktförhållanden inne i tunneln. 
Majoriteten av passagerarna tog sig ur tåget, men flera omkom senare på grund av rökskador 

(Rohlén och Wahlström, 1996). 

Det är stor skillnad mellan brand i en tunnel och brand på ett fritt beläget spår vad gäller 
brandens förmåga att allvarligt orsaka skador på de utrymmande (UIC-Codex, 2002). 
Anledningen är primärt att brandgaserna som genereras inte ventileras bort på ett naturligt 
sätt utan förflyttas längs tunnelns riktning. Förflyttningen av brandgaserna bidrar till ett mer 
komplicerat och riskfyllt utrymningsförfarande. Storstockholms Lokaltrafik (SL) har under 

en längre tid varit medvetna om problematiken kring utrymning från tåg som tvingas stanna 
i tunnel vilket framgår av bland annat utredningen om riskerna av brand i tunnelbana som 

utförts av Stockholms brandförsvar (Nygren, 1997).  

När en olycka inträffar i tunnel är möjligheten till räddningsinsats ofta begränsad (Ingason et 

al, 2015). Komplexiteten vid räddningsinsatser i spårtunnlar grundar sig främst på att 
insatsen kan behöva bedrivas långt inne i tunneln där tågets placering, brandens placering, 
brandutvecklingen och passagerarantalet i många fall kan vara helt okänd. Det medför att 
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kraven på självutrymning blir större (Ingason et al, 2015). Det finns idag inga fasta 
bestämmelser för hur en säker utrymning ska utföras, utan evakuering av tåg i tunnlar sker i 
dagsläget på olika sätt. Ett sätt att utrymma är via gångbanor som löper längsmed rälsen 
placerade antingen i rälsnivå eller i jämnhöjd med tågets utgångar, så kallade upphöjda 

gångbanor. Vid evakuering från tåg via upphöjd gångbana undviks nivåskillnaden mellan tåg 
och gångbana i jämförelse med evakuering från tåg via gångbana belägen i spårnivå. Är 
gångbanan belägen i spårnivå måste passagerarna ta sig från tågvagnen ned till den lågt 
belägna gångbanan vilket motsvarar en nivåskillnad på cirka 1,4 meter. En upphöjd 
gångbana är med andra ord att föredra med avseende på tillgänglighet. Vid utrymning på 

gångbana är bland annat god belysning, väldefinierade utrymningsvägar, en gångbredd som 
tillåter ett högt personflöde samt minskad avstigningshöjd mellan tåg och utrymningsväg 
faktorer som kan underlätta (Frantzich, 2000). Enligt Trafikverket (2012) ska samtliga 

spårtunnlar dimensioneras utefter dessa förutsättningar och efter självutrymningsprincipen.  

Ett exempel där evakuering sker via upphöjda gångbanor är i Köpenhamn, där hela 
tunnelnätet utformats med 0,7 meter breda gångbanor (Boye och Mølgaard, 2002). 
Passagerarna ombeds genom ett högtalarsystem att lämna tåget via de upphöjda 
gångbanorna och ta sig till säker plats vid en inträffad olycka (Boye och Mølgaard, 2002). 
Enligt Frantzich (2000) sker utrymning i Stockholms tunnelbanesystem längs med och i höjd 

med rälsen. I händelse av brand ska tågföraren, om möjligheten finns, köra tåget ur tunneln 
och ut till det fria eller till närmst belägna station innan evakuering påbörjas. Blir utrymning 
mellan två stationer i tunneln nödvändig finns en utarbetad strategi att följa. Proceduren 
inleds med att strömmen till den strömförande skenan stängs av följt av att tågföraren 
informerar passagerarna om att utrymning från tåget ska påbörjas. Skulle 

informationsspridningen av någon anledning inte nå fram till passagerarna förväntas de 
själva ta initiativ till att påbörja evakueringen. Utrymningen sker via tågets vanliga utgångar 
och för att nå utrymningsgångvägen längs rälsen måste passagerarna ta sig ner för en 
nivåskillnad mellan vagnsgolvet och markytan på 1,4 meter vilket medför vissa 
komplikationer, inte minst för äldre och personer med funktionshinder att evakuera. Då 

passagerarna tagit sig ner från tåget sker förflyttning längs med rälsen till närmast belägna 

station. 

1.2 Problemformulering 
Målsättningen med utrymning av tåg vid brand är att alla berörda personer ska hinna 
utrymma till säker plats innan kritiska förhållanden uppstår. Det är ett flertal parametrar 
som påverkar människors förmåga att utrymma vid brand i tunnel. I det aktuella fallet vid 
utrymning via upphöjd gångbana under svaga ljusförhållanden sker en 
kombinationspåverkan av parametrarna ljusstyrka och tillgänglig gångbredd. Det är sedan 

tidigare känt att svaga ljusförhållanden har negativ påverkan på förflyttningshastigheten 
(Webber, 1988. Boyce, 1985), men vad som inte är känt är hur kombinationen av 

parametrarna svaga ljusförhållanden och tillgänglig gångbredd påverkar förflyttningen.  
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1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda sambandet mellan svaga ljusförhållanden, 
människors beteende och förflyttning vid självutrymning på upphöjd gångbana i tunnel. 
Arbetet baseras på ett praktiskt utrymningsförsök vars syfte mer ingående är att studera 
förflyttningshastigheter, personflöden, de utrymmandes närhet till gångbanekanten samt 
försökspersonernas påverkan av inlärningseffekten. I syftet ingår även att med hjälp av 
enkäter redogöra för hur personer upplever utrymningen för att få en kvalitativ aspekt på 

försöket som kan ge en förklaring till vad som utöver ljusstyrkan kan påverka resultatet.  

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att med kombinerade analyser av litteraturstudien, 
utrymningsförsöket, enkätundersökningen och intervjuer utöka kunskapen om hur upphöjda 
gångbanor påverkar säkerhetsnivån vid utrymning. Målet är att resultatet ska kunna 

användas som riktvärden vid beräkningar inför nyplanering av tunnlar. 

Vidare är målet att skapa ett adekvat försöksbaserat underlag för rekommendationer till 
framtida forskning kring ljusförhållandens påverkan på självutrymning i spårtunnlar samt 
generera kunskap som Trafikverket kan dra nytta av vid framtida planering av spårtunnlar 
för att möjliggöra en effektivare och säkrare utrymning.  Resultatet presenteras både 

kvantitativt och kvalitativt.   

1.5 Frågeställningar 
Frågeställningar besvaras i resultatet och diskuteras i diskussionen med litteraturstudien och 

den aktuella studien som stöd. De frågor som ämnas besvaras i arbetet är följande: 

- Hur påverkar ljusstyrkan förflyttningshastigheten och personflödet? 

- Hur påverkar ljusstyrkan hur nära gångbanekanten personerna rör sig? 

- Har försökspersonernas inlärningsförmåga av försöksproceduren någon påverkan på 

resultatet, det vill säga vågar försökspersonerna exempelvis gå fortare eller närmare 

gångbanekanten för att de genomfört flera försök tidigare?  

- Vilka subjektiva upplevelser hade försökspersonerna av ljusstyrkans påverkan på 

utrymningen? Bekräftar eller dementerar dem de kvantifierade värden som uppmäts? 

- Har det simulerade tåget intill gångbanan någon påverkan på personernas förflyttning?  

1.6 Avgränsningar 
Arbetet riktar enbart in sig på spårtunnelmiljöer. Vid en verklig tunnelutrymning är det 
många faktorer som påverkar utrymningsskedet som till exempel höjdskillnader, 
gångbanebredder och brandförlopp. Dessa faktorer behandlas inte i arbetet utan fokus ligger 
på utrymning på upphöjda gångbanor under svaga ljusförhållanden. De ljusförhållanden som 
studeras och som arbetet avgränsar sig till är 1 lux, 5 lux och 200 lux. Analysen av insamlat 
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material har begränsats till att behandla flödesberäkningar, nyttjande av gångbanebredden, 

gånghastigheter samt påverkan av försökspersonernas inlärningseffekt. 

Studien fokuserar inte på någon specifik tunnel utan resultatet utgör generella 
rekommendationer. Studien och utrymningsförsöket fokuseras på ett kort tidsförlopp efter 
det att utrymningen påbörjats och där självräddningsprincipen tillämpas. Under försöket 
simuleras ingen brand eller rök. Gångbanans längd begränsas till 20 meter, på grund av 
försökslokalens geometri. Examensarbetet inriktar sig enbart på utrymningsförloppet för den 

specifika miljön i spår- och järnvägstunnlar. Utrymning kan vara aktuellt i ett antal 

krisscenarion, detta examensarbete behandlar dock endast utrymning vid brand. 

Begreppet personer med funktionsnedsättning är ett brett uttryck som innefattar många 
olika typer av funktionsnedsättningar. Värt att nämna är att det i denna studies 

utrymningsförsök inte ingick en homogen försöksgrupp utan de flesta deltagande 
försökspersonerna utgjordes av en yngre grupp studenter utan synlig funktionsnedsättning 

från Mälardalens högskola.  
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2 METOD 

Arbetets utförande kan delas in i fyra olika faser: 

1. Litteraturstudie 
2. Intervjuer 
3. Aktuell studie - Utrymningsförsök 
4. Analys av inhämtade data  

 
De olika faserna beskrivs följande under respektive rubrik. 

2.1 Litteraturstudie 
Motivet till litteratursökningen var primärt att granska tidigare redovisade studier om 

utrymning i tunnelmiljöer för att utöka kunskapen kring det aktuella området med fokus på 
svaga ljusförhållanden. Hastighets- och flödesstudier granskades i ett tidigt skede för att 
skapa en generell kunskapsbank inför det fortsatta arbetet. Sökningar genomfördes i flera 
olika vetenskapliga databaser baserade på ett antal nyckelord relaterade till utrymning i 
tunnel och utrymning under svaga ljusförhållanden. De databaser som primärt användes vid 

litteratursökningen var DiVA-portalen och LIBRIS. De sökord som framförallt tillämpades 
var: Utrymningsförsök, gångbana, förflyttningshastighet, personflöde, rörelsemönster, 
tunnel, järnvägstunnel, tunnelbana, utrymning, tunnelolycka, tunnelbrand, spårtunnel. 
Dessa ord användes såväl enskilt som i kombination med varandra. Med hjälp av 
ovanstående portaler och sökord påträffades ett antal vetenskapliga artiklar och rapporter 

från bland annat RISE, tidigare Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP), och Lunds 
Universitet. De artiklar och rapporter som ansågs relevanta för arbetet och ansågs kunna 
utgöra underlag för fortsatt arbete valdes ut för närmare granskning och lästes i sin helhet. 
Befintliga regelverk kartlades för spår- och järnvägstunnlars utformning. I 
informationssökandet ingick även att studera mänskligt beteende vid brand samt relevanta 
beräkningsmodeller för utrymningsberäkningar. Litteraturstudien bygger framförallt på 

primära publikationer eftersom dessa grundar sig i originalmaterial. Vidare bygger en del av 
litteraturstudien på doktorsavhandlingar som är vetenskapligt granskade vilket ökar 
tillförlitligheten av detta examensarbete ur en vetenskaplig aspekt. Resultatet av 

litteraturstudien utgjorde grunden till det efterföljande arbetet. 

2.2 Intervjuer 
För att bilda en djupare förståelse för problematiken kring utrymning i spårtunnlar 
genomfördes intervjuer inom området. Totalt intervjuades två personer vilka var införstådda 

med att deltagandet var frivilligt. Intervjuförfrågningarna försändes via mail och intervjuerna 
utfördes löpande under arbetets gång. Till den inledande informationen ingick kunskap om 
arbetets syfte och innebörd, däribland att det är ett examensarbete som anknyter till ett 
forskningsuppdrag som utförts av RISE. Intervjupersonerna fick även vetskap om att 
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intervjuerna i efterhand skulle renskrivas och att de innan publikation fick läsa igenom 

resultaten och utföra revideringar om något svar formulerats felaktigt.  

Den första intervjun utfördes med Maria Nilsson, säkerhetsspecialist på Trafikverket, och 
den andra utfördes med Håkan Frantzich, forskare vid Avdelningen för Brandteknik på 
Lunds Universitet. Varje respondent fick besvara frågor inriktade på utrymning på upphöjda 
gångbanor i tunnelmiljö. Frågorna ställdes som öppna med en semi-strukturerad karaktär. 
Första intervjun genomfördes via telefon och den andra via mail. Ingen av de intervjuade 

önskade vara anonyma i arbetet. Intervjufrågor med svar återfinns i Bilaga 1.  

2.3 Aktuell studie - Utrymningsförsök  
I detta kapitel har de primära delarna av utrymningsförsökets utförande sammanställts för 

att generera en tydlig helhetsbild av försöket. I kapitel 6 beskrivs utförandet vidare i 

detaljerad form i separata underrubriker. 

 Förberedelser och försöksbeskrivning 

Utrymningsförsöket utfördes med syfte att studera hur olika ljusstyrkor påverkar 
utrymningsförloppet vid brand i spårtunnel. Försöket genomfördes på en simulerad upphöjd 
gångbana i Mariaberget, Västerås den 6 april 2017 klockan 08.15-12.00. Den upphöjda 

gångbanan byggdes upp i Mariaberget med syfte att efterlikna en upphöjd gångbana i 
spårtunnel där ett tåg tvingats stanna. Gångbanans underlag utgjordes i majoritet av 
ihopsatta scenmoduler vilka formade en gångbana med gångytan 1,2x20 meter med en 
nivåskillnad ner till markplan på 1,24 meter. Standardhöjden på en upphöjd gångbana i 
tunnel är 1,4 meter enligt Trafikverket (2011a). Trots detta ansågs höjden 1,24 meter, som var 

scenmodulernas maxhöjd, vara tillräcklig för att generera tillförlitliga resultat. Längden på 
gångbanan begränsades till 20 meter på grund av försökslokalens geometri. Bredden valdes 
till 1,2 meter då detta är minikravet på gångbanors bredd i svenska tunnelsystem enligt 
Trafikverket (2011a). Bredden på gångbanan kunde justeras till 1,2 meter med hjälp av en 
hopbyggd skärmvägg som placerades uppe på gångbanans underlag vilken utgjordes av 

presenningar som fästes mellan självbärande balkar, se Figur 7 i kapitel 6.1.2 för balkarnas 
och väggens utformning. För att styra ljusstyrkan på gångbanans underlag, som skulle 
motsvara 5 lux och 1 lux, användes två dimbara LED-ljusslingor vilka sträckte sig längsmed 
hela gångbanans längd. Den ena placerades på 2 meters höjd på skärmväggen och den andra 
i kanten på gångbanans underlag. Med dessa LED-ljusslingor kunde eftersökta ljusstyrkor, 5 

lux och 1 lux, uppnås på gångbanans underlag. Referensförsök utfördes även vid 200 lux med 
lokalens befintliga belysning. I anslutning till gångbanan utformades tre platåer med varsin 
trappa. Syftet med de första två platåerna vilka försökspersonerna påbörjade utrymningen 
från, platå A och B i Figur 1, var att framkalla ett tätare personflöde vid delförsökens start 
genom att försökspersonerna kunde påbörja utrymningen direkt från platån och inte via 

trappan. Detta för att det sedan tidigare genomförda utrymningsförsök är känt att trappor 
kan orsaka strypt flöde på gångbanan (Ahlfont och Lundström, 2012). Fortsatt var även syftet 
med platå A och B att simulera insidan av ett tåg som tvingats stanna intill gångbanan. 
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Tågsilhuetten utgjordes av skärmväggar som fästes på gångbanans högra sida i flödespilarnas 
riktning, se Figur 1, och en öppning vid varje platå simulerade en tågdörr med bredden 1,4 
meter. Syftet med den sista platån, platå C, var att undvika köbildning på gångbanan alstrat 
av ett strypt flöde ner för trappan, försökspersonerna kunde då samlas på platån utan att 

strypa flödet på gångbanan.  

För att kunna observera utrymningsförsöket i efterhand placerades totalt 6 stycken 
filmkameror med nightvisionfunktion längsmed gångbanan. Nightvisionfunktionen gjorde 

det möjligt att även vid de lägre ljusstyrkorna spela in delförsöken. Försöket observerades 
även av 4 stycken observatörer vars syfte var att studera och notera eventuella avvikelser 

under delförsöken. 

Rekrytering av försökspersoner pågick kontinuerligt under försöksförberedelsernas gång. 

Information kring utrymningsförsöket annonserades på olika Facebook-sidor för att 
uppmärksamma försöket samt för att rekrytera frivilliga. Affischer sattes upp på Mälardalens 
Högskola i Västerås med anmälningsinformation och försöksledarna höll även i korta 
presentationer om utrymningsförsöket för olika klasser på Mälardalens högskola för att på så 
sätt rekrytera frivilliga. Intresseanmälan gjordes via mail. De försökspersoner som deltog i 

försöket var främst studenter från Mälardalens högskola i Västerås. Det deltog totalt 49 
personer varpå 20 av dem var kvinnor och 29 män. Samtliga försökspersoner informerades 
innan försökstillfället om hur försöket skulle gå till och vad förutsättningarna var, detta för 
att underlätta proceduren under utrymningsförsöket. För att ta del av de etiska aspekter som 

togs i beaktning, se kapitel 6.1.4.1. 

 Försökets genomförande  

Innan påbörjat utrymningsförsök signerade samtliga deltagare ett etikformulär. Varje 
deltagare visade med sin namnunderskrift att de mottagit informationen om försöket och att 
de var införstådda med att deltagandet var frivilligt, se Bilaga 7 för etikformulärets 
utformning. Därefter blev varje person försedd med en nummerlappsväst för identifikation. 
Hälften av försökspersonerna blev även tilldelade ett färgband för att underlätta fördelningen 

av försökspersonerna vid varje delförsöksstart. Innan försöksstart hölls en inledande 
presentation om försöket där vikten av säkerhet och trygghet under hela försökstiden stod i 
centrum, se Bilaga 2 för säkerhetsrutiner. Försöksförutsättningar presenterades följt av att 
första delförsöket påbörjades. Antingen påbörjade samtliga försökspersoner utrymningen 
från platå A för att längs med gångbanan ta sig till platå C eller så påbörjade hälften av 

försökspersonerna utrymningen från platå A och andra hälften från platå B för att sedan ta 
sig via gångbanan till platå C, se de olika personflödesriktningarna i Figur 1. I Figur 1 
illustreras även startlinje samt slutlinje av gångbanesträckan som studerades, en sträcka om 
totalt 16,6 meter. Anledningen till att inte hela gångbanans längd, 20 meter, analyserades var 
för att vissa personer genade in på och av gångbanan vilket gjorde att alla inte använde sig av 

de första och sista metrarna av gångbanan. Personerna ansågs heller inte ha kommit upp i 
sin normala gånghastighet de första och sista metrarna på gångbanan på grund av att de 
trädde in på och av från gångbanan i en rät vinkeländring. Att analysera sträckan 16,6 meter 

enligt Figur 1 ansågs därför generera ett tillförlitligare resultat.   
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Figur 1. Utrymningsflödet har i figuren markerats med personflödespilar. I vissa av delförsöken 
påbörjade samtliga försökspersoner utrymningen från platå A för att sedan ta sig längsmed 
gångbanan till platå C och ner för trappan. I vissa delförsök påbörjade hälften av försökspersonerna 
utrymningen från platå A och andra hälften från platå B för att sedan ta sig längsmed gångbanan 
till platå C och ner för trappan. I figuren är även startstrecket samt slutstrecket av gångsträckan 
markerad. Det var denna sträcka på 16,6 meter som analyserades och resultat togs fram för 
(Tingestedt och Danielsson, 2017). 

Det genomfördes 4 stycken försöksrundor vilka innehöll totalt 16 delförsök. I Tabell 1 
redovisas varje försöksrunda med dess ingående delförsök och förutsättningar. I Tabell 1 har 
varje försöksrunda utformats med en egen bakgrundsfärg för att kunna skilja dem åt på ett 
enklare vis. Tabell 1 visar vilken ljusslinga som tillämpades i varje delförsök, antingen den på 
väggen, den på gångbanans underlag eller båda samtidigt. Tabellen visar även vilken 

ljusstyrka som tillämpades i varje delförsök, 1 lux, 5 lux eller 200 lux. Vidare beskrivs även 
vilket personflöde som tillämpades, antingen ”enkelt” flöde då samtliga utrymde från första 
platån till sista eller ”sammanfallande” flöde då hälften påbörjade utrymningen från första 
platån och andra hälften från andra platån för att samtliga sedan skulle ta sig till tredje 
platån. Avslutningsvis visar även tabellen vad som specifikt studerades i varje delförsök. 

Antingen personflöden, förflyttningshastigheter, personernas avstånd till gångbanekanten 
eller en kombination av dessa. I två av delförsöken har även inlärningseffekten studerats, det 
vill säga om försökspersonerna exempelvis går fortare eller närmare gångbanekanten i senare 
genomförda delförsök på grund av att de genomfört ett antal delförsök tidigare och inte 

tvekar i samma grad.  

Efter genomfört utrymningsförsök samlades synpunkter in med hjälp av enkäter vilka 
samtliga försökspersoner besvarade. Enkäten var uppdelad i fyra olika delar, del 1–3 
behandlade de delförsök då ljusslingan som var placerad på skärmväggen var tänd och del 4 
behandlade de delförsök då ljusslingan på gångbanans underlag var tänd samt de delförsök 

då båda ljusslingorna var tända. Syftet med enkätundersökningen var att ta del av 
försökspersonernas subjektiva upplevelse av ljusstyrkans påverkan på utrymningen, se 

enkätens utformning i Bilaga 8. 

 

  



9 

Tabell 1. Sammanfattade tabell av samtliga försöksrundor med dess ingående delförsök och 
förutsättningar. 

Försöksrunda Delförsök 
Tillämpad 
ljusslinga 

Ljusstyrka 
[lux] Flöde Vad studerades 

1 1 Vägg 200 Enkelt 

Personflöden 

Förflyttningshastigheter 

Avstånd till kant 

1 2 Vägg 5 Enkelt 

Personflöden 

Förflyttningshastigheter 

Avstånd till kant 

1 3 Vägg 1 Enkelt 

Personflöden 

Förflyttningshastigheter 

Avstånd till kant 

2 4 Vägg 200 Sammanfallande 

Personflöden 

Förflyttningshastigheter 

Avstånd till kant 

2 5 Vägg 5 Sammanfallande 

Personflöden 

Förflyttningshastigheter 

Avstånd till kant 

2 6 Vägg 1 Sammanfallande 

Personflöden 

Förflyttningshastigheter 

Avstånd till kant 

3 7 Vägg 5 Enkelt Inlärningseffekten 

3 8 Vägg 1 Enkelt Inlärningseffekten 

4 9 Underlag 5 Enkelt 
Personflöden 

Avstånd till kant 

4 10 Underlag 1 Enkelt 
Personflöden 

Avstånd till kant 

4 11 Underlag 5 Sammanfallande 
Personflöden 

Avstånd till kant 

4 12 Underlag 1 Sammanfallande 
Personflöden 

Avstånd till kant 

4 13 Båda 5 Enkelt 
Personflöden 

Avstånd till kant 

4 14 Båda 1 Enkelt 
Personflöden 

Avstånd till kant 

4 15 Båda 5 Sammanfallande 
Personflöden 

Avstånd till kant 

4 16 Båda 1 Sammanfallande 
Personflöden 

Avstånd till kant 
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2.4 Analys av inhämtade data 
Utrymningsförsöket utvärderades och analyserades främst med hjälp av inspelat 
videomaterial från försökstillfället. Videoinspelningarna analyserades visuellt för att bilda 
underlag för vidare beräkningar för såväl personflöden, förflyttningshastigheter som 
personernas avstånd till gångbanekanten. Utrymningsberäkningar genomfördes för hand 
med det framtagna underlaget som grund för att vidare generera resultat. Jämförelser 
genomfördes av samtliga resultat för att utläsa skillnader och avvikelser för att vidare kunna 

dra slutsatser av resultatet. Syftet med analysarbetet var att illustrera principerna för den 
konsekvens som kan uppstå vid ett brandscenario på upphöjd gångbana i tunnel vid svaga 

ljusförhållanden.  

Svaren i enkätundersökningen, med hänvisning till deltagarnas subjektiva upplevelser av 
ljusstyrkans påverkan på utrymningen, studerades kvalitativt. Dessa svar sammanställdes i 
diagram-, tabell- och punktform för att på ett tydligt vis kunna jämföra försökspersonernas 

upplevelser av utrymningen under varje specifik ljusstyrka. 

Intervjusvaren sammanställdes och studerades även de kvalitativt. Intervjusvaren sattes i 
konstrast till framtagna resultat och jämfördes för att vidare ligga till grund för fortsatta 

diskussioner och slutsatser.  

Mer ingående om hur analys- och beräkningsmetoder av inhämtade data har gått till, se 

kapitel 6.3.  
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3 ALLMÄNT OM UTRYMNING 

Utrymningstid omfattar tidsspannet från brandstart till dess att alla berörda människor tagit 
sig till en säker plats. Utrymningstiden beror av såväl fysiska som sociala faktorer (Frantzich, 
2001). Att beräkna utrymningstiden är ett viktigt moment där tiden för utrymning ska vara 
kortare än tiden till kritiska förhållanden uppstår. Därför är det viktigt att utföra så rättvisa 
beräkningar som möjligt för att undvika under- eller överskattning av tiderna (Frantzich, 
2001). En förutsättning för att kunna utföra rättvisa tidsberäkningar är att kännedom finns 

om och hur personer tolkar och uppfattar informationen vid en brand. Vidare behövs 
kännedom om hur människor reagerar på informationen. Det är dessutom nödvändigt att 
kunskap finns om människors förflyttningshastigheter i olika miljöer och situationer samt 
vad som påverkar människornas förflyttning (Frantzich, 2001). En översiktlig redogörelse 

kring de mest primära delarna vid en utrymning redogörs vidare i följande kapitel.  

3.1 Beslutsfattande och risk 
Människors beslutsfattande i händelse av brand beror på individens tolkning av de signaler 

som denne mottar (Fridolf, 2014). Beslutsfattandet kan beskrivas som en reducering av 
osäkerheter och själva beslutet att påbörja utrymning är resultatet av ett samspel mellan en 
rad olika faktorer. De faktorer som framförallt spelar in är fysiska begränsningar, personliga 
intentioner, och den upplevda förmågan att hantera situationen (Tong och Canter, 1985). Det 
är med andra ord inte en självklarhet att människor påbörjar utrymning då de informerats 
om att det brinner. Informationen måste även tolkas och risken för ens eget och andras liv 

måste därefter definieras. I den stund som situationen definierats som en allvarlig fara kan 
det förväntas att människor fattar beslut att utrymma i händelse av en brand (Kuligowski, 

2008, 2009; McConnell, Boyce, Shields, Galea, Day och Hulse, 2010; Wood, 1972).  

Hur branden uppfattas och tolkas samt vilka beslut som tas om agerande beror även av ett 
antal andra faktorer vilka kan vara relaterade till personen, byggnaden eller branden 
(Kuligowski, 2008). Dessa faktorer kan enligt Fridolf (2014) delas in i två huvudkategorier, 
informationsbaserade och personbaserade faktorer. Informationsbaserade faktorer 
representeras i huvudsak av antalet signaler, typ av signal och komplexiteten av signalerna 

kopplat till branden. Det har bland annat påvisats att synliga och hörbara signaler ökar 
sannolikheten för att en brand ska upptäckas. De personbaserade faktorerna kan i sin tur 
delas in i två kategorier, före den inträffade händelsen och under den inträffade händelsen. 
Personbaserade faktorer som uppstått innan den inträffade branden kan till exempel vara 
tidigare erfarenhet av inträffade bränder eller kännedom om utrymningsvägar (Fridolf, 

2014). Personbaserade faktorer som uppstår under den inträffade branden är vidare 
oberoende av vad individen kan eller vet innan händelsen. Fridolf (2014) menar att närheten 
till brandkällan spelar roll, ju närmare en person är brandkällan desto större är 

sannolikheten att den upptäcks. Liknande resonemang gäller om personen kan se branden. 
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 Panik 

Enligt Sime (1980) benämns ofta panik i äldre litteratur som ett fenomen som alltid uppstår i 
händelse av brand. Forskning utförd av Fahy, et al (2009) har visat att panik i de flesta fall 
inte uppstår i utrymningssituationer, trots detta lever myten kvar. Fahy, et al (2009) menar 
att om utrymningen dimensioneras med utgångspunkt i att panik lätt uppstår kan det 

resultera i att felbedömningar görs vid projekteringen av brandskyddet. 

Proulx och Sime (1991) utförde utrymningsförsök på en tunnelbanestation där 
utrymningstiderna mättes som en funktion av olika utformade utrymningslarm. Resultatet 
visade att när personerna meddelades vad som hänt och var samt vad de skulle göra gick 
utrymningen fort och ingen panik uppstod. Nilsson (2006b) menar att aktuell forskning 

pekar mot liknande resultat om människors beteende vid brand. 

3.2 Social påverkan 
Vid en händelse av vad som kan uppfattas som en nödsituation påverkar människor 
varandra. Detta visade Latané och Darley (1970) genom att utföra ett experiment bestående 
av en konstruerad nödsituation. Experimentet gick ut på att exponera en ovetande individ, en 
grupp av tre ovetande individer samt en ovetande individ tillsammans med två passiva 
åskådare för en situation där konstgjord rök pumpades in i ett rum. Det som observerades 

var hur lång tid det tog innan försökspersonerna registrerade röken i rummet samt hur lång 
tid det tog innan registreringen rapporterades. Resultatet av Latané och Darleys (1970) 
försök påvisade tydligt två fenomen. Det första är att benägenheten för en enskild individ att 
agera på en företeelse som skulle kunna utgöra en potentiell fara minskar när andra 
människor är närvarande. Det andra fenomenet är att de övriga närvarande människornas 
beteende påverkar den enskilde individens benägenhet att agera. En tydlig skillnad i såväl tid 

som rapporterande uppstod mellan försöket då de tre individerna exponerades för röken 
jämfört med när en enskild individ tillsammans med två passiva åskådare utsattes för samma 

förfarande.  

 Anknytningsteori 

Innan anknytningsteorin presenterades av Sime (1984) användes physical science-modellen 

för att förklara människors beteende i en nödsituation (Fridolf 2017). Det 
utrymningsförfarande som physical science-modellen beskrev var ett förlopp där människor i 
händelse av brand antogs utrymma genom den närmast belägna utrymningsvägen. Det 
förfarande som den modellen beskrev dementerade Sime (1984) enligt Fridolf (2017) när han 

presenterade anknytningsteorin. 

Det som anknytningsteorin enligt Fridof (2017) istället påvisar är det faktum att människor 
tenderar att utrymma via vägar som är bekanta tillsammans med människor som de känner. 
Exempel på ett sådant agerande kan vara att utrymmande individer i ett stort varuhus 
tenderar att söka sig mot huvudentrén i stället för närmaste utrymningsväg. Ett annat 
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exempel är att människor tenderar att utrymma i grupp, även med människor som för dem 

tidigare inte är kända då det inger en trygghet (Bengtsson et al, 2012). 

 Beteendesekvenser 

Människors beteende vid händelse av brand kan delas upp i tre sekvenskategorier. Dessa 
sekvensteorier bildar tillsammans en modell som förenklat förklarar människors beteende 

vid en brand. Denna modell är ett resultat av en undersökning som Canter, Breaux och Sime 
(1980) utförde där de lät intervjua personer som varit med om verkliga 
utrymningssituationer i syfte att kartlägga deras beteende vid utrymningen. Modellen 
beskriver en persons beslutsfattandeprocess vid utrymning, uppdelat i de olika 
sekvenskategorierna tolka/tyda, förbereda och agera. Vad som inte framgår av modellen är 

sannolikheten för den utrymmande individen att välja ett specifikt alternativ. Anledningen 
till att sannolikheten inte kan bestämmes endast utifrån modellen är att den beror av de 
kontextuella betingelser som den utrymmande exponeras för i samband med 

utrymningsförloppet (Frantzich, Nilsson och Rød, 2016).  

3.3 Folkmassas rörelse vid utrymning 
En folkmassas rörelse vid utrymning kan kvantitativt beskrivas med dess 

förflyttningshastighet, flöde och persontäthet (Pauls, 1987).  

 Personflöde 

Som ett komplement till människors förflyttningshastighet används ofta termen personflöde 
för att representera hur många personer som passerar en viss punkt per tidsenhet. Det finns 
olika sätt för att beräkna flöde, antingen anges flödet som dynamiskt flöde, personer per 
sekund [p/s], eller som specifikt flöde, personer per sekund och meter [p/sm]. Det specifika 
flödet beräknas vanligtvis med den verkliga bredden på gångbanan. Detta ansåg Pauls (1980) 

vara en felkälla då hans resultat visade att ett outnyttjat utrymme uppstår vid angränsande 
föremål och byggnadsdelar intill utrymningsvägen. Det outnyttjade utrymmet grundar sig i 
att människor tenderar att svaja i sidled vid gång. Utrymmet varierar i storlek beroende på 
gångbanans angränsande ytor och dess utformning, där exempelvis en slät vägg enligt Pauls 
(1980) framkallar ett outnyttjat utrymme på 20 centimeter intill väggen. Detta innebär att 

om den verkliga bredden är 1,20 meter är den effektiva bredden 1,0 meter. Pauls (1980) tog 
därför fram en modell som bestämmer flödet utifrån den effektiva bredden, det vill säga den 

del av gångbaneytan som faktiskt används.  

Det framgår i Boverkets rapport att personflödet vid hög persontäthet, högst 2 personer per 

kvadratmeter [p/m2], kan antas vara 1,2 p/sm vid horisontell förflyttning (Boverket, 2011). I 
trappor kan personflödet antas vara 1 p/sm. För dörrar som evakuerande människor kan 
förväntas ha kännedom om kan flödet antas vara 1,1 p/sm. I övriga fall bör personflödet 0,75 
p/sm tillämpas. Det framgår även att personer med nedsatt rörelseförmåga kan antas 
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förflytta sig med en hastighet och ett flöde som motsvarar ovanstående värden multiplicerat 

med 2/3 (Boverket, 2011). 

Frantzich (2000) utförde ett utrymningsförsök i Stockholms tunnelbana för att studera 
utrymningsförloppet från tunnelbanevagnar under varierad belysning. I försöket utfördes en 
vertikal förflyttning ner till marknivå. Det första utrymningsförsöket utfördes med endast 
vagnens nödbelysning som ljuskälla inne i tunneln. Ljusstyrkan i tunneln uppmättes då till 0 
lux med undantag från utrymmet direkt utanför tåget. Ljusstyrkan uppmättes där till 1 lux 

genererat av tågets nödbelysning som lyste upp marken genom de öppna dörrarna och 
fönstren. Försöket resulterade i ett personflöde på 0,1 p/s för de som använde sig av 
vagnsstegen och 0,2 p/s för de som tog sig ner på annat vis. I utrymningsförsök nummer två 
var nödbelysningen i tunneln tänd och ljusstyrkan uppmättes till 1 lux som lägst och 50 lux 
direkt under ljuspunkterna. Här uppmättes ett personflöde på 0,4 p/s för de som använde sig 

av vagnsstegen och 0,6 p/s för de som tog sig ner på annat vis.  

Det har i tidigare studier även konstaterats att passagerare som successivt ansluter till 
gångvägen från exempelvis tågets dörröppningar riskerar att skapa så kallade flaskhalsar. 
Flaskhals innebär att personflödet succesivt stryps då framkomligheten försvåras eller 

hindras på något sätt. Detta kan med andra ord minska personflödet och därmed även den 

genomsnittliga gånghastigheten (Oswald, Kirchberger och Lebeda, 2008).  

 Förflyttningshastighet 

Förflyttningshastigheten mäts som en funktion av den tid det tar för en enskild person att ta 
sig en viss sträcka. Gånghastigheter mellan 0,6–1,3 meter per sekund [m/s] kan enligt 
utrymningsdimensionering förväntas vid utrymning i tunnel (Trafikverket, 2011). 

Förflyttningshastigheter för rullstolsburna återfinns i handboken Society of Fire Protection 
Engineers (SFPE). I denna framgår det att den rekommenderade dimensionerande 
förflyttningshastigheten är 0,69 [m/s] för en rullstolsburen och 1,30 [m/s] om den 

rullstolsburne blir assisterad (Proulx, 2002). 

Enligt ett utrymningsförsök som Frantzich (2000) genomfört är gånghastigheten cirka 1,4 
[m/s] vid låg persontäthet och sjunker i takt med att persontätheten ökar. Försöket visar 
även att människor som rör sig i en nedsläckt miljö med liten närvaro av rök, rör sig med en 
hastighet om 0,5–1,0 [m/s]. Hastighetsresultat framtagna vid ett utrymningsförsök utfört av 

Fruin (1971) visar att personer som går ostört håller en hastighet om 0,9–1,5 [m/s], där den 

vanligast förekommande hastigheten är 1,25 [m/s].  

 Persontäthet och gångformationer 

Människors gånghastighet påverkas i stor utsträckning av persontätheten, vilket vanligtvis 
uttrycks som antal personer per ytenhet. Med hög persontäthet avser Boverket (2011) högst 

två personer per kvadratmeter, vilket ofta sätts som det maximala referensvärdet. 

Tidigare genomförda studier visar enligt Fridolf et al. (2016) att personers gånghastigheter är 
förhållandevis konstant till dess att tätheten överstiger cirka 0,5 personer per kvadratmeter 
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[p/m2]. Hastigheten avtar därefter med fortsatt ökande persontäthet, vilket är konsekvensen 
av att människorna får svårare att röra sig ohindrat och förflyttningen övergår till 

grupprörelse (Fridolf et al, 2016).  

I ett försök utfört av Ahlfont och Lundström (2012) studerades bland annat gångformationer. 
Resultatet visade att då en gångbanebredd på 0,60 meter tillämpades gick försökspersonerna 
i led efter varandra. Då en gångbanebredd på 0,90 meter tillämpades syntes ingen märkbar 
skillnad i jämförelse med resultaten genererade vid gångbanebredden 0,60 meter utöver att 

vissa försökspersoner gick betydligt närmare kanten än andra. Då en gångbanebredd på 1,05 
meter tillämpades skedde en förändring i gångformationen och försökspersonerna spred ut 
sig över gångbanans bredd, en liknande formation uppstod vid gångbanebredderna 1,20 och 

1,35 meter (Ahlfont och Lundström, 2012). 

3.4 Ljusets påverkan 
Människors förmåga att röra sig har visat sig till stor del bero på hur ljusförhållandena inom 
det aktuella utrymmet ter sig. Med svaga ljusförhållanden menas i det här fallet ljusstyrkor 
inom intervallet 0 och 1 lux. Vid ljusstyrkor omkring 1 lux närmar sig gånghastigheten den 

hastighet som Boverkets författarsamling, BFS 2013:12, föreskriver som dimensionerande 
gånghastighet för plant underlag. Det vill säga 0,6 meter per sekund [m/s] för personer som 
rör sig i grupp med andra personer. Vid lägre ljusstyrkor erhålls i regel betydligt lägre 

gånghastigheter. 

Webber (1988) genomförde ett experiment som syftade till att bestämma 
förflyttningshastigheterna för vuxna personer i kontorsmiljö under ljusstyrkorna 1 lux, 0,2 
lux samt 0,002 lux. Totalt utförde Webber (1988) fem försök, där varje försök delades upp i 
fyra delar. Att gå upp för en trappa, att förflytta sig i en korridor, att ta sig tillbaka genom 
samma korridor och till sist ta sig ned för samma trappa. Rådande ljusstyrkor för delförsöken 

utförda i korridoren på plant underlag presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2. Ljusförhållanden under de försök som Webber genomförde. Tabellen visar ljusstyrkan på 
golvet i korridoren (Webber, 1988). 

Delförsök Medel [lux] Intervall [lux] 
1 0,85 0,44–1,15 
2 0,18 0,09–0,24 
3 0,019 0,01–0,025 
4 0,14 0,004–0,93 
5 Efterlysande 

 
De resultat i form av förflyttningshastigheter som Webber fick fram under försöket redovisas 
i Tabell 3. Samma tabell redovisar även hastigheternas standardfel i varje delförsök som 

utgör ett mått på osäkerheten och beräknas som standardavvikelsen dividerat med roten ur 
antalet observationer. Vad studien visade var att på plant underlag genererades en 
gånghastighet på mellan 1,2 och 1,3 [m/s]. Tabell 3 visar att den lägsta 
förflyttningshastigheten erhölls vid det delförsök som hade den svagaste ljusstyrkan, vilket 
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var delförsök 3 samtidigt som den högsta förflyttningshastigheten erhölls vid det delförsök då 
starkaste ljusstyrkan tillämpades. Resultatet visar sammanfattningsvis att ju lägre ljusstyrka, 

desto lägre förflyttningshastighet.  

Tabell 3. Tabellen visar medelhastigheten och standardfelet för varje delförsök (Webber, 1988). 
  

Delförsök   
1 2 3 4 5 

Korridor ut 
Medelhastighet [m/s] 1,231 1,01 0,609 0,713 0,958 
Standardfel 0,042 0,023 0,032 0,045 0,045 

Korridor 
tillbaka 

Medelhastighet [m/s] 1,299 1,15 0,507 0,521 0,833 
Standardfel 0,043 0,025 0,042 0,042 0,042 

 

Vidare har även Boyce (1985) genomfört utrymningsförsök under liknande förhållanden som 
Webber (1988). Boyce bestämde inte någon gånghastighet utan mätte istället den totala tid 
det tog för försökspersonerna att genomföra försöket vilket gick ut på att utrymma genom en 

korridor. Boyce resultat bekräftade Webbers då det framgick tydligt att gånghastigheten ökar 
kraftigt som en funktion av ljusstyrkan fram till 1 lux. Vid ljusstyrkor högre än 1 lux, är 
gånghastigheten mer eller mindre konstant. Figur 2 visar tiden det tog för försökspersonerna 

att förflytta sig genom korridoren som en funktion av ljusstyrkan.  

 

Figur 2. Figuren visar utrymningstiden som en funktion av ljusstyrkan. Det bilden visar är att ju 
kortare tid det tog att genomföra försöket, ju högre var förflyttningshastigheten hos 
försökspersonerna. Figuren visar även att förflyttningshastigheten ökar kraftigt upp till en 
ljusstyrka runt 1 lux (Boyce, 1985. Bilden är bearbetad av Tingestedt och Danielsson, 2017). 

3.5 Tidslinjemodellen  
När en beräkningsmodell över utrymningsförloppet skapas är det rimligt att dela upp 
förloppet i olika delar beroende på typ av agerande från den enskilde för att på ett 
överskådligt sätt redogöra för de viktigaste parametrarna. Frantzich, Nilsson och Rød (2016) 
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presenterar i sin rapport två olika modeller, ingenjörsmodellen och förklaringsmodellen. 
Dessa två modeller beskriver samma förlopp under lika tidsintervall, men ur två olika 

perspektiv.  

Ingenjörsmodellen består av tre variabler som tillsammans bestämmer utrymningstiden. 
Varseblivning definieras som den tid det tar från det att branden startar tills att personen 
upptäcker att någonting avviker från det normala. Förberedelse definieras som den tid det tar 
från det att personen har uppfattat att någonting inte är som det ska till det att denne väljer 

att börja förflytta sig. Förflyttning definieras som den tid det tar för personen från att denne 
har börjat förflytta sig tills det att säker plats är nådd. Total tid för utrymning enligt 

ingenjörsmodellen beräknas enlig Ekvation 1. 

𝑡 = 𝑡 + 𝑡 ö + 𝑡 ö   Ekvation (1) 

Förklaringsmodellen definierar fasen ”upptäckt; detektion och varseblivning” som den tid 
det tar från det att branden startar tills det att personerna själva märker att någonting 
avviker från det normala. Tolkning definieras som den tid det tar från det att personen har 
upptäckt att någonting avviker från det normala tills ett agerande för att minska 
konsekvenserna som äger rum. Agerande definieras som den tid agerandet om att minska 

konsekvenserna tar, vilket är från den stund personen väljer att agera tills det att denne är 
ute eller i säkerhet. Total tid för utrymning enligt förklaringsmodellen beräknas enligt 

Ekvation 2. 

𝑡 = 𝑡 ä ;   + 𝑡 + 𝑡  Ekvation (2) 

Den modell som benämns som ingenjörsmodellen lägger stor vikt vid hur lång tid de olika 
faserna tar. Detta för att på ett kvantitativt sätt kunna utröna om utrymning förväntas hinna 
utföras innan kritiska förhållanden uppstår. Den andra modellen, den som benämns som 
förklaringsmodellen, grundar sig istället i de teorier om beteendesekvenser som Canter, 

Breaux och Sime (1980) tagit fram. 

Sammantaget kan det sägas att ingenjörsmodellen bestämmer den tid som utrymningen tar 
men är till skillnad mot förklaringsmodellen ett trubbigt verktyg för att förklara hur 

utrymningen sker (Frantzich et al, 2016). 
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4 SPÅRTUNNEL 

Spårtunnlar är ofta kompakt utformade med inga eller smala gångbanor längs med rälsen. 
Vid en olycka i tunnelmiljö med brand till följd har tunnelns utformning såsom längd, 
tvärsnitt samt lutningar stor påverkan på utrymningsmöjligheterna (Lönnermark et al. 
2015). Mer om tunnlars utformning och vad som reglerar dessa redogörs vidare i följande 

kapitel.  

4.1 Allmän tunnelutformning 
I början av 1900-talet började Europas exploatering av spårtunnlar accelerera. Med åren har 
spårtunnelsystemen byggts om och utökats vilket har resulterat i varierande dimensioner på 

tunnlarna. Detta grundar sig i att borr- och sprängtekniken med åren har utvecklats och 

likaså dimensioneringskraven på tunnelns utformning (Olesen, 2005). 

En tunnel kan som tidigare nämnts utformas med eller utan gångbanor. Är tunneln försedd 
med gångbanor är dessa ofta placerade i anslutning till plattformarna och löper vidare längs 

med rälsen i tunneln. Gångbanorna är placerade antingen i rälsnivå eller i nivå med 
tågdörren, så kallad upphöjda gångbanor, se Figur 3. Det främsta syftet med gångbanorna är 
att möjliggöra en förflyttning längs med spåret till en nödutgång eller säker plats om ett tåg 
tvingats stanna inne i tunneln. En nödutgång i en spårtunnel kan utgöras av en tvärtunnel 
som sammanbinder två oberoende tunnlar, horisontell utrymningsväg, vertikal 

utrymningsväg eller av tunnelmynningarna. Med säker plats menas då passagerarna tagit sig 
igenom passagen till utrymningsvägen och ut i det fria. Det finns enligt Transportstyrelsen 
(2014) och Trafikverket (2011a) krav på att det i enkelspåriga tunnlar ska finnas minst en 
utrymningsväg och i dubbelspåriga tunnlar finnas minst två utrymningsvägar. En spårtunnel 
ska även vara försedd med en tillfredsställande nödbelysning. Utformningen av spårtunnlars 

gångbanor och nödbelysning anses vara av så pass stor relevans för detta arbete att de krav 
och råd som ställs på dessa parametrar beskrivs vidare i punkt 4.2 under respektive gällande 
lag och rekommendation. 

 

Figur 3. Vertikala höjdskillnaden vid upphöjd gångbana i tunnel och gångbana belägen i spårnivå 
(Tingestedt och Danielsson, 2017). 
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4.2 Gällande lagar och rekommendationer 
Upphöjda gångbanor i spårtunnlar regleras av en rad olika regelverk och rekommendationer. 
De lagar och förordningar som är relevanta för detta examensarbete beskrivs kortfattat 
nedan. De delar i varje lag och rekommendation som vidare redogörs är de specifika 

parametrarna gångbanor och nödbelysning. 

 Europeiska krav på upphöjda gångbanor i järnvägstunnlar 

I kapitlet beskrivs internationella riktlinjer inom EU för järnvägstunnlar.  

4.2.1.1. Teknisk specifikation för driftkompabilitet (TSD) 

De krav som ställs i förordningen Teknisk specifikation för driftkompabilitet (TSD) är 
bindande för samtliga av Europas medlemsländer. Förordningen utgör en lägsta kravnivå 
avseende säkerheten i järnvägstunnlar och specificerar tekniska krav på utformning och 
dimensionering av järnvägstunnlar. Det är upp till varje enskilt medlemsland att själva 
föreskriva högre krav än vad som anges i förordningen om så önskas. Tunnelbana och 

spårvagn berörs inte av de krav som ställs i TSD, utan kraven behandlar främst 

järnvägstunnlar med en längd på mellan 0,5 och 20 kilometer (Transportstyrelsen, 2014). 

Det framgår i TSD att gångbanor ska byggas på minst en sida av spåret i enkelspåriga 

järnvägstunnlar och längs med båda sidor av tunnelröret om det innehållet flera spår 
(Transportstyrelsen, 2014). Vidare ska gångbanans bredd vara minst 0,8 meter och som lägst 
vara belägen i jämnhöjd med rälsöverkanten. Enligt Transportstyrelsen (2014) ska 
nödbelysningen vara monterad längs med gångbanan som visar passagerare och personal 
vägen till säker plats vid en olycka. I enkelspåriga tunnlar ska belysningen placeras på ena 
sidan av gångbanan. För tunnelrör med flera spår ska belysning placeras på båda sidor av 

tunnelröret. På gångbanans underlag ska den bibehållna luminansen vara minst 1 lux. 
Belysningen ska placeras ovanför gångbanan, på så låg höjd som möjligt med förutsättningen 
att belysningen inte genererar en negativ påverkan på det fria utrymmet för personer att 
passera (Transportstyrelsen, 2014). Enligt Transportstyrelsen (2014) står det föreskrivet i 
Banverkets standard, BVS 543.11810, att nödbelysningen automatiskt ska kopplas på vid 

brandlarm eller spänningsbortfall och matas med avbrottsfri kraft. 

4.2.1.2. Internationella järnvägsunionen (UIC) 

En arbetsgrupp inom International Union of Railways – Internationella järnvägsunionen 
(UIC) har producerat rekommendationer om säkerhet i järnvägstunnlar (UIC-Codex, 2002). 
Riktlinjerna i dokumentet har skapats av en expertpanel bestående av operatörer och 

infrastrukturförvaltare i kombination med ägare och operatörer i europeiska 
järnvägstunnlar. Rekommendationerna är inte tillämpbara på tunnelbanesystem, utan 
reglerar övriga tunnlar som är längre än 1 kilometer långa. I kompendiet bedöms gångbanor, 
med en minimibredd på 0,7 meter och en optimal bredd på 1,20 meter, vara ett redskap för 

säkerheten (UIC-Codex, 2002). 
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4.2.1.3. FN:s ekonomiska kommission för Europa (UNECE) 

United Nations Economic Commission for Europe - FN: s ekonomiska kommission för 
Europa (UNECE) baseras delvis på UIC-Codex (2002) men även på inventeringar av 
befintliga tunnlar och dess skyddssystem inom EU. Även i UNECE:s föreskrifter föreslås en 
optimal gångbanebredd på 1,2 meter och en minimibredd på 0,7 meter (UN, 2003). Det 
framgår att nödbelysning ska installeras på en eller båda sidorna av tunneln, särskilt viktigt i 

tunnlar som brukas av passagerartåg. Utrymningsvägar ska också vara ordentligt upplysta. 
Nödbelysningen ska vara tillförlitlig och fungera under autonoma förhållanden, synlig även i 

situationer med dåliga siktförhållanden exempelvis rök. 

 Svenska krav på upphöjda gångbanor i järnvägstunnlar 

Trafikverket har kompletterat de europeiska krav och råd som används vid projektering och 

konstruerande av tunnlar. Dessa kompletteringar beskrivs i detta kapitel.   

4.2.2.1. Trafikverkets tekniska krav, Tunnel 11 (TRVK Tunnel 11) 

Trafikverkets tekniska krav Tunnel 11 (TRVK Tunnel 11) innehåller Trafikverkets tekniska 
krav vid dimensionering och utformning av tunnlar (Trafikverket, 2011a). Som tidigare 
nämnts följer Sverige de krav som ställs i TSD. Det finns dock möjlighet för enskilda länder 
att komplettera och precisera kraven i TSD vilket Trafikverket har gjort. De kompletterade 

och preciserade kraven återfinns i TRVK Tunnel 11 (Trafikverket, 2011a).  

Enligt Trafikverket (2011a) ska nödbelysning placeras ovanför gångbanan, på avståndet 0,5–
1 meter över gångytan med ett intervall på högst 30 meter mellan armaturerna. Vid 
brandlarm eller spänningsbortfall ska nödbelysningen kopplas på automatiskt och ska enligt 

Trafikverket (2011a) vara försedd med reservkraft under minst 90 minuter. Nödbelysningen 
och vägledande markeringar ska anordnas med strömförsörjning från reservkraft och separat 
matning. Om ett fel uppstår i det ordinarie systemet ska en automatisk omkoppling ske till 
reservkraft inom loppet av en minut (Trafikverket, 2011a). Nödbelysningen ska enligt 

Trafikverket (2011a) generera minst 1 lux i marknivå på gångbanan. 

4.2.2.2. Trafikverkets tekniska råd, Tunnel 11 (TRVR Tunnel 1) 

Utöver kraven i TRVK Tunnel 11 har Trafikverket (2011b) tagit fram ett dokument 
innehållande råd vid dimensionering och utformning av tunnlar, Trafikverkets tekniska råd 
Tunnel 11 (TRVR Tunnel 11). TRVK Tunnel 11 och TRVR Tunnel 11 används i kombination 

med varandra för att uppnå erforderlig skyddsnivå (Trafikverket, 2011b). 

Enligt Trafikverket (2011b) bör gångbanans bredd vara minst 1,2 meter.  
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 Krav på upphöjda gångbanor i spårvägstunnlar 

Lagarna och normerna i kapitel 4.2.1 och 4.2.2 reglerar inte tunnelbanetunnlar, varför en 

redogörelse i följande kapitel görs för hur de regleras.  

4.2.3.1. Plan- och bygglagen (PBL) & Plan- och byggförordningen (PBF) 

Tunnelbanesystem och andra spårvägstunnlar berörs inte av regelverken vilka beskrivits 
tidigare. Säkerheten i tunnelbanetunnlar regleras istället av Plan- och bygglagen (PBL), där 
de grundläggande kraven framgår PBL (2010). Till denna finns en tillhörande förordning 

(2011 :338), Plan- och byggförordningen (PBF). Av PBF (2011) framgår att en spårtunnel ska 
vara utformad på ett sådant sätt att självutrymning är möjlig alternativt att personer som 

befinner sig i tunneln kan räddas på annat sätt i händelse av olycka.  

4.3 Brandförlopp 
Inne i tunnlar råder en kompakt och instängd miljö vilket påverkar såväl brandens 
effektutveckling som brandgasspridning. Enligt Ingason och Lönnermark (2004) kan 
brandgaser i tunnelmiljö sprida sig snabbt vilket medför att passagerare kan tvingas 
utrymma genom de giftiga, varma och siktnedsättande brandgaserna. Förhållandena vid en 

brand i tunnel skiljer sig från en brand i en öppen och fri miljö enligt Ingason och 
Lönnermark (2004). Ingason och Lönnermark (2004) menar att alstrande värme från väggar 
i kombination med varma brandgaser kan generera en högre och effektivare värmestrålning 
än en brand ute i det fria. Konsekvensen av den högre värmestrålningen kan öka brandens 
intensitet och försvåra utrymningsförloppet för de som vistas inne i tunneln (Ingason och 

Lönnermark, 2004). 

Brandgasernas spridning påverkas av rådande klimatförhållanden så som temperatur och 
luftflöden inne i tunneln. Majoriteten av brandgaserna förflyttar sig horisontellt i tunneln 

med vindriktningen.  Brandgaserna kyls under denna förflyttning succesivt ner och antar 
snarlika temperaturer som övrig luft i tunneln. Temperaturutjämningen medför att 
brandgasernas termiska stigkraft minskar och hela tunneltvärsnittet tenderar att fyllas med 
brandgaser. Ett rökfyllt tvärsnitt försvårar för såväl de utrymmande personerna att ta sig ut 

som för räddningstjänsten att utföra en insats (Ingason och Lönnermark, 2004).  

Det råder sammanfattningsvis stor skillnad på en brand över och under mark vilket 
karakteriseras av bland annat brandbelastningen och ventilationsförhållanden vilket beskrivs 

vidare i kapitel 4.3.1 och 4.3.2.  

 

 Brandbelastning 

Brandbelastningen i en spårtunnel utgörs i majoritet av tåget och dess ytskikt samt av 
passagerarnas tillhörigheter och ytterkläder. Framförallt tåget och dess ytskikt kan utveckla 
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en mycket hög effekt och brandgastemperatur. Värmestrålningen och varma gaser kan enligt 
Lönnermark et al (2015) göra det svårt för räddningstjänsten att närma sig branden och 

värmen riskerar i sin tur att påverka konstruktionen vilket kan resultera i ras. 

Det har efter tidigare inträffade bränder i masstransportsystem under mark kunnat 
konstateras att kvarlämnad utrustning, kläder och väskor bidragit till såväl brandförloppet 
som försvårat utrymningen för passagerarna (Kumm, 2010). Två exempel där detta har 
påvisats är enligt Kumm (2010) branden i Barkus tunnelbana år 1995 och branden i Kaprun 

år 2000. I båda fallen bidrog kvarlämnat materiel till brandbelastningen och till det snabba 

brandförloppet.  

För att undersöka påverkan av kvarlämnat bagage närmare utfördes en fältstudie av Kumm 
(2010) för att kartlägga förekomsten av och typen av medhavt bagage på tunnelbana och 

pendeltåg i Storstockholms lokaltrafik. Intervjuer, fotodokumentation och vägning av 
passagerarnas bagage utfördes och låg till grund för studien. Vidare genomfördes ett antal 
brandförsök för att kunna avgöra vilken påverkan föremålen hade på brandbelastningen. 
Med utgångspunkt från fältstudiens resultat valdes 11 väskor och en barnvagn ut för 
brandförsök. Väskorna vägdes och packades för att efterlikna de väskor som studerats i 

fältstudien. Vidare sammanställdes vikterna i kategorierna metall, papper, plast, textil, trä 
och övrigt. Resultatet av brandförsöken visade att den medhavda brandbelastningen under 
mark kan vara betydande, speciellt vid rusningstrafik då många personer med medhavt 

bagage vistas i tunnelmiljön.  

 Ventilation 

Enligt Lönnermark et al (2015) har ventilationens egenskaper vid en tunnelbrand en stor 

påverkan på brandförloppet, där ventilationshastighet och riktning spelar in. Risken för 
brandspridning beror av ventilationshastigheten. Vilken riktning ventilationsflödet har avgör 
i vilken riktning branden sprider sig. Resultatet av en eventuell utrymning och insats beror av 
siktförhållanden, toxiska gaser och temperaturen. Detta är parametrar som kan påverkas av 
ventilationens styrning. Förståelsen för hur ventilationen påverkar förhållandena nedströms 

branden och vilka konsekvenser detta får för brand- och rökspridning för de som befinner sig 

i anläggningen är därför viktig att förstå (Lönnermark et al. 2015). 

Eftersträvansvärt är enligt Bengtsson och Nyman (2000) att människor som befinner sig i 

brandutsatt tunnel ska erhållas en rökgasfri miljö så länge som möjligt. Två alternativ till att 
möjliggöra detta är genom att bibehålla en skiktning mellan luften och rökgaslagret så luften 
underst är andningsbar eller att med hjälp av ventilationen föra bort rökgaserna till en sida 
om brandkällan. Ventilationssystemet bör även ha kapacitet att hålla rökgaser borta från 
oskadade delar såsom utrymningsvägar och även möjliggöra en bra miljö för 

räddningstjänstens brandbekämpning (Bengtsson och Nyman, 2000).    
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5 UTRYMNING I SPÅRTUNNEL 

Fram till sent 1980-tal rådde oklarheter kring vilka säkerhetsåtgärder som skulle prioriteras 
vid utformningen av järnvägstunnlar (Kohl, Bauer och Hödl. 2004). Under 1990-talet 
inträffade ett flertal olyckor och bränder i järnvägstunnlar, bland annat i Zürich 
Hirschengraben tunnel 1991 och tunneln under engelska kanalen 1996. Olyckorna 
illustrerade de potentiella riskerna med tunnelolyckor och ledde till en dynamisk utveckling 
inom området tunnelsäkerhet (Kohl, Bauer och Hödl. 2004). Det är idag ovanligt att bränder 

utbryter i spårtunnlar, det är dock ingen garanti för att olyckor kan förhindras. En inträffad 
olycka kan leda till allvarliga konsekvenser där stora folkmassor kan komma till skada 

(Fridolf, 2010).  

5.1 Räddningstjänstens insats 
Räddningstjänsten ställs inför en rad olika risker och utmaningar vid en insats i tunnelmiljö. 
Till att börja med är det svårt att avgöra hur stor del av tunnelmiljön som är drabbad av 
branden då räddningstjänsten ofta inte kan se branden utifrån vilket medför svårigheter att 

snabbt bilda sig en uppfattning om lägesbilden (Lönnermark et al. 2015). Tunnelns geometri 
är en avgörande faktor för såväl brandutvecklingen som en insats där bland annat lutning, 
storlek och tillgängliga angreppsvägar är avgörande. Även en liten brand i tunnelmiljö kan 
komma att kräva stora såväl materiella som personella resurser där räddningsstyrkan 
utsätter sig för stora risker vid insats i en brandutsatt tunnel. Exempel på risker kan vara att 
branden bidrar till bristande hållfasthet i konstruktionen, högspänningsledningar vars exakta 

position och status ej är kända samt pågående trafik (Lönnermark et al. 2015).  

Tiden är en avgörande faktor vid en insats. Enligt Kohl, Bauer och Hödl (2004) medför långa 
inträningsvägar i tunnelmiljöer svårigheter för räddningstjänsten att komma fram till 

tunnelbränder i tid. Därför bör, ur ett räddningstaktiskt perspektiv, livräddning prioriteras 
framför brandsläckning vid bränder i tunnelmiljö enligt Lönnermark et al (2015). Ett 
undantagsfall är när en livräddningsinsats inte är genomförbar innan branden släckts och 

denna väg är den enda angreppsvägen.  

Eftersom en insats i tunnelmiljö medför så pass stora risker, begränsningar och svårigheter 
för räddningstjänsten anses självräddningsprincipen vara den metod som främst ska 
tillämpas vid brand i tunnel menar Lönnermark et al (2015). Räddningstjänstens uppgift blir 
då att underlätta självevakueringen för de utrymmande. Detta kan åstadkommas genom att 
skapa en rökfri miljö och god sikt med hjälp av fläktar eller tillämpa en lyslina som placeras 

längsmed utrymningsvägen för att de utrymmande lättare ska hitta ut.  

5.2 Självräddningsprincipen 
Både anläggningens utformning och räddningstaktiken ska planeras på ett sådant sätt att 
självutrymning underlättas. Vid händelse av brand i tunnel förväntas tågpersonalen tolka 
situationen som farlig och meddela passagerare att självutrymning krävs. Tågpersonal och 
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passagerare ska efter ett aktivt beslut om att utrymma tåget ta sig till säker plats eller ut ur 
tunneln. Detta görs längsmed rälsen på tunnelns underlag eller via gångbanor om tunneln är 
försedd med sådana. Då en grundläggande princip är att processen ska kunna genomföras på 
egen hand utan hjälp från räddningstjänsten krävs det att rätt förutsättningar finns tillhands 

(Fridolf, 2010). Det krävs enligt Fridolf (2010) kunskap om människors beteende vid 
tunnelbränder och vilka svårigheter dessa personer kan tvingas möta för att kunna bygga 
säkra järnvägstunnlar. Hittills har denna kunskap varit mycket begränsad och det finns lite 

data att tillgå avseende utrymning från tåg i tunnel.  

5.3 Tidigare utfört utrymningsförsök 
Ett tidigare arbete som utförts av RISE där människors beteende studerats vid 
självutrymning på upphöjd gångbana har lästs i sin helhet (Carlson, Dederichs, Fridolf och 
Kumm, 2017). Med anledning av arbetets inriktning och relevans för detta examensarbete 

återges det med relativt hög detaljeringsgrad i punkt 5.3.1.  

  Utrymningsförsök i Skarpnäcks tunnelbana  

Utrymningsförsöket utfördes av Carlson (2017) i Skarpnäcks tunnelbana i Stockholm natten 
mellan den 20:e och 21:a oktober 2016. Försöket syftade primärt till att undersöka 
människors beteende och förflyttning vid utrymning på upphöjda gångbanor. Skarpnäcks 

tunnelbanestation är inte utrustad med befintliga upphöjda gångbanor, varför en 93,6 meter 
lång gångbana skapades på perrongen med hjälp av skärmväggar intill perrongkanten. 
Skärmväggarna möjliggjorde att gångbanebredden kunde justeras. Intill spåret längsmed 
halva gångbanans längd var ett tåg placerat varifrån en del av försökspersonerna påbörjade 
utrymningen i vissa försöksrundor. På perrongens södra del byggdes en 30 meter lång och 
1,20 meter bred korridor upp. I korridoren utfördes referensförsök vars syfte var att jämföra 

övriga försök med. Totalt deltog 111 försökspersoner i utrymningsförsöket varav 3 personer 

var rullstolsburna.  

Försöket var uppdelat i två delförsök med vardera ingående försöksrundor. Syftet med 

delförsök 1 var att studera och bilda ett referensvärde att jämföra övriga försök med. Samtliga 
försökspersoner skulle förflytta sig från ena änden av den 30 meter långa korridoren till 
andra. De tre gångbredderna 1,20 meter, 1,05 meter och 0,90 meter studerades i delförsök 1. 
Syftet med delförsök 2 var att studera gånghastigheter, flöden, nyttjande av 
gångbanebredden, människors förmåga att passera långsamtgående personer samt 

möjligheten för funktionsnedsatta att utrymma. Delförsök 2 var indelat i fem försöksrundor 

vilka presenteras mer ingående nedan.  
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- I första försöksrundan instruerades hela försöksgruppen att i samlad trupp förflytta sig 
från ena änden av gångbanan till andra. Gångbanans bredd var 1,20 meter.  

- I andra försöksrundan ombads hälften av försökspersonerna förflytta sig likt 
försöksrunda 1. Andra hälften startade i det tåg som var uppställt intill och längsmed 

halva gångbanan och anslöt sedan till flödet på gångbanan. Gångbanans bredd var 1,20 
meter.  

- I den tredje försöksrundan återupprepades scenariot i försöksrunda 1.  Gångbanans 
bredd var 1,05 meter. 

- I den fjärde försöksrundan återupprepades scenariot i försöksrunda 2.  Gångbanans 

bredd var 1,05 meter. 
- I den femte försöksrundan återupprepades scenariot i försöksrunda 1.  Gångbanans 

bredd var 0,90 meter. 
 

Datainsamlingen utgjordes av observationer under försökets gång med hjälp av 

videokameror och observatörer, samt av en efterföljande enkätstudie. Framtaget resultat från 

försöket presenteras nedan under respektive rubrik. 

5.3.1.1. Personflöden 

Resultatet av försöket visade att i takt med minskad gångbanebredd sjönk även personflödet. 
Detta gällde för samtliga försök. Resultatet visade också att gångbanans bredd nyttjades i 
större utsträckning på den sträcka där tåget stod parkerat intill gångbanan än på den sträcka 

som var öppen ut mot spårområdet. Sammanställda resultat presenteras i Tabell 4. 

Tabell 4. Personflödesresultat genererade från försöket i Skarpnäcks tunnelbana, (Carlson, 2017)  

 Flöde (medelvärde) 
[Personer/femsekundersintervall] 

Spridning 
[Personer/femsekundersintervall] 

 7,1 4–10 
Korridor 6,2 4–8 

 4,5 2–6 
Gångbana med  7,9 5–10 

tåg intill 6,8 5–10 
 5,3 4–7 

Gångbana utan  6,1 2–10 
tåg intill 5,0 2–10 

 4,2 2–5 
Flöde ut ur tåget 5,0 3–8 

 3,1 1–7 

5.3.1.2. Nyttjande av gångbanebredden 

Försöket visade att ytan 0,10 meter längs gångbanans kant närmast spårområdet inte 

används av försökspersonerna, oberoende av gångbanans bredd. Det framgick även att på 
den del av gångbanan som är öppen ut mot spårområdet valde en större del av 
försökspersonerna att gå längre in på gångbanan än 0,30 meter från kanten. En tolkning av 
resultatet kan vara att försökspersonerna kände obehag av nivåskillnaden och därför valde 

att gå närmare väggen. Sammanställda resultat presenteras i Tabell 5.  
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Tabell 5. Resultat av nyttjande av gångbanebredden angett i procent mätt från perrongkanten 
genererade från försöket i Skarpnäcks tunnelbana. Ytan 0,0–0,1 har inte tagits med i tabellen, då 
detta intervall inte utnyttjades av försökspersonerna i något av delförsöken, (Carlson, 2017) 

 0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4- 
Delförsök Med 

tåg 
Utan 
tåg 

Med 
tåg 

Utan 
tåg 

Med 
tåg 

Utan 
tåg 

Med 
tåg  

Utan 
tåg 

1 3,19 0,94 14,89 5,66 9,57 15,09 72,34 78,30 
3 4,35 4,26 18,48 11,70 5,43 8,51 71,74 75,53 
5 3,37 1,96 12,36 6,86 23,6 11,76 60,67 79,41 

5.3.1.3. Människors förutsättning att passera långsamtgående 

Resultatet gällande förutsättningen att passera långsamtgående visade att en större andel 
försökspersoner inte hade behov av att passera långsamtgående personer under försöket, se 

Tabell 6. Värt att nämna är att det i en verklig utrymning orsakad av brand kan tänkas att fler 
personer skulle känna behov av att passera personer framför på grund av att situationen i sig 

eventuellt skulle orsaka mer stress. 

Tabell 6. Resultat av försökspersonernas behov och förmåga att passera personer som gick 
långsammare än dem själva genererade av försök i Skarpnäcks tunnelbana, (Carlson, 2017)   

 När du gick längs gångbanan, gick du då om/passerade personer 
framför dig som gick långsammare än du själv?  

 Ja  Nej 
 Utan problem Med viss 

svårighet 
Nej, men jag 

hade velat kunna 
Nej, och jag hade 
inget behov av det 

Antal 10 16 36 46 
Procent 9,1 14,5 32,7 41,8 

5.3.1.4. Rullstolsburnas möjlighet att utrymma 

Möjligheten till utrymning för rullstolsburna gav ett varierande resultat. Det framgick i 

enkätundersökningen att vissa försökspersoner fann det obehagligt att utrymma på grund av 
gångbanans höjd och bredd. En av de rullstolsburna deltagarna valde att delta endast i de 
delförsök då gångbanans bredd var 1,2 meter, på grund av obehag att utrymma vid övriga 

gångbanebredder.   
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6 AKTUELL STUDIE – UTRYMNINGSFÖRSÖK 

Med litteraturstudien som grund presenteras examensarbetets aktuella studie, det vill säga 

förutsättningarna för det praktiska utrymningsförsöket, i följande kapitel. 

6.1 Försöksbeskrivning 
Följande beskrivs förutsättningarna för det praktiska utrymningsförsök som utförts med 
syfte att ta fram samband mellan människors förmåga att utrymma och svaga 

ljusförhållanden på upphöjd gångbana i spårtunnel.   

 Försöksplats  

Eftersom en befintlig gångbana i tunnel inte fanns att tillgå söktes ett utrymme med kapacitet 
att inhysa en 20 meter lång gångbana som inför försöket skulle byggas upp. För att uppnå de 

ljusstyrkor som skulle studeras, krävdes det att lokalen var möjlig att mörklägga. 
Mariabergets bergrumsanläggning i Västerås är en undermarkanläggning som i dagsläget 
fungerar som ett aktivt skyddsrum tillhörande Västerås Stad. I anläggningen finns ett antal 
större lokaler som står till stor del tomma. Mariabergets fastighetsförvaltare Börje Andersson 
kontaktades och en överenskommelse slog vidare fast att utrymningsförsöket skulle 

genomföras där. En lokal i Mariaberget valdes som mättes i sin fulla storlek till 25*15 meter. 
Eftersom anläggningen är belägen under mark behövdes inga fönster eller andra källor till 

ljusinsläpp täckas för. 

Då anläggningen inte hade ett fullt fungerande brandskydd varken under 
försöksförberedelserna eller försökstillfället behövde vissa säkerhetsåtgärder vidtas. Ett 
dokument med säkerhetsrutiner, se Bilaga 2, upprättades därför i syfte att höja 
personsäkerheten under vistelsen i Mariaberget. Säkerhetsrutinerna kommunicerades med 
Mälardalens brand- och räddningsförbund för att förankra rutinerna med räddningstjänsten 

inför försöket.  

 Objektbeskrivning 

Inför försöket byggdes en provisorisk gångbanesträcka upp i Mariabergets 
Bergrumsanläggning. Materialet transporterades till försöksplatsen en vecka innan 
utrymningsförsöket för att monteras. Målet med gångbanans utformning var att efterlikna en 

upphöjd gångbana i tunnel där ett tåg tvingats stanna, se Figur 4 för jämförelse.  
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Figur 4. Illustration av tåg i tunnel i jämförelse med den konstruerade upphöjda gångbanan som 
användes vid försöket. De två övre figurerna representerar den konstruerade upphöjda gångbanan, 
de två undre figurerna representerar en illustration av tåg som står intill en upphöjd gångbana i 
tunnel (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

Den upphöjda gångbanan uppmätte i sin fulla storlek längden 20 meter och gångbredden 1,2 
meter med en nivåskillnad ner till mark på 1,24 meter. Längden på gångbanan begränsades 

av lokalens geometri och storlek till 20 meter, denna sträcka ansågs dock tillräcklig för att 
kunna generera tillförlitliga resultat. Gångbanans gångbredd valdes till 1,2 meter då detta 
enligt Trafikverket (2011a) är ett minimimått på bredden för upphöjda gångbanor i Sverige. 
Höjden på gångbanan var 1,24 meter då det var maxhöjden på scenmodulerna som utgjorde 
majoriteten av konstruktionen. Scenmodulerna som utgjorde gångbanesträckan med 

storleken 2x20 meter var 1x2 meter stora och modulerna som utgjorde platå A och C var 
1,2x2,4 meter stora, se Figur 5 för modulernas placering och måttangivelser. Samtliga 
moduler var 1,24 meter höga. Scenmodulerna hyrdes och monterades upp av företaget ”Panic 

Ljud och Scenteknik” från Eskilstuna.  

 

Figur 5. Scenmodulernas placering vilka utgjorde majoriteten av gångbanans underlag presenteras 
i denna figur. Den mittre platån har markerats med en ljusgrå nyans för att påvisa att denna platå 
inte utgjordes utav scenmoduler utan istället av hopbyggda träreglar (Tingestedt och Danielsson, 
2017).  
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Den enda del på gångbanans underlag som inte utgjordes av scenmoduler var mittersta 
platån, platå B, se Figur 5. Platå B byggdes ihop av träreglar och uppfördes i olika 
plattformsnivåer likt en stor trappa och antog i sin fulla storlek 2,5x3,9 meter, se Figur 6. 
Anledningen till utformningen är att ett annat utrymningsförsök genomfördes i anslutning 

till detta där olika nivåskillnader under utrymningsförloppet studerades. Därför byggdes 
platån upp i olika delar för att kunna justera höjden och studera olika nivåskillnaders 
påverkan på utrymning från tåg. Konstruktionen på platån utformades på ett sådant sätt att 
den var brukbar vid båda försöken för att på så sätt effektivisera både ekonomi och tid på 

försöksförberedelser.  

 

Figur 6. Mittenplatåns, platå B, utformning med måttangivelser (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

Försökspersonerna tog sig upp och ner för gångbanan via 1,2 meter breda trappor vid platå A 
och C. Platå A och C utformades på likartat sätt uppbyggda av scenmoduler och antog en total 

storlek om 2,4x3,6 meter. Denna storlek valdes för att med tillräckligt stor persontäthet 
rymma 25 personer på varje platå. Platåernas främsta funktion var att förhindra att flödet i 
trapporna påverkade fortsatt flöde på gångbanan, därför samlades försökspersonerna på den 
platå varpå utrymningen skulle påbörjas för att ett jämnt flöde på gångbanan skulle uppnås. 
Platå A och B konstruerades med syfte att efterlikna det utrymme i tågvagnen beläget precis 

innanför dörrarna, se Figur 8. Platåerna placerades även på ett avstånd om 2 centimeter från 
gångbanan för att simulera det avstånd som uppstår mellan tågvagnen och gångbanan i 
verkliga fall. Sista platåns syfte, platå C, var att undvika köbildning på gångbanan orsakat av 

strypt flöde i trappan ner från gångbanan. 

Uppe på gångbanans vänstra sida, se Figur 8, placerades längsmed hela gångbanans längd en 
2 meter hög skärmvägg vars syfte var att simulera tunnelväggen och även användas till att 
justera gångbanebredden till eftersökta 1,2 meter. Skärmväggarna bestod av bärande 
regelfundament vilka placerades på ett avstånd av 3,6 meter från varandra, se Figur 7 för 

regelfundamentens utformning. Regelfundamenten stabiliserades med 3,6 meter långa reglar 
som skruvades upp mellan de bärande fundamenten, i mitten på väggen och högst upp på 
väggen, se Figur 7. För att göra regelfundamenten om än mer stabila placerades en 40 liter 
stor jordsäck på varje fundaments fot. Mellan reglarna fästes till sist presenningar med 

häftpistol vilka på så sätt bildade en vägg, se Figur 9. 
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Figur 7. Skärmväggarnas uppbyggnad (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

På gångbanans högersida placerades skärmväggar från gångbanans början till gångbanans 
mitt med syfte att simulera en tågsilhuett, se Figur 8. En öppning lämnades vid platå A och 
en andra öppning lämnades vid platå B, båda respektive 1,4 meter breda. Öppningarnas syfte 
var att simulera tågdörrar, där bredden 1,4 meter valdes för att motsvara den dörrbredd som 

tågen i Stockholms tunnelbana har, se Figur 8.  

 

Figur 8. Figuren illustrerar gångbanans utformning och dess ingående delar (Tingestedt och 
Danielsson, 2017). 

För att inte framkalla den känsla av osäkerhet som kan uppstå om underlaget under fötterna 
inte är tillräckligt stabilt säkerställdes konstruktionens stabilitet genom att fästa gångbanans 
scenmoduler med spännband i ribbstolar vilka befintligt var monterade längs väggarna i 

lokalen.  
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I Figur 9 visas en bild på färdigställda gångbanan i relation till framtagen skiss för att öka 

förståelsen för utformningen.  

 

Figur 9. Figuren visar ett fotografi av färdigställda gångbanan på plats i Mariaberget i kontrast till 
framtagna ritningen av gångbanan (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

 Utrustning 

Att utföra ett praktiskt utrymningsförsök kräver en hel del materiel, en lista med ett urval på 

vad som användes vid just detta försök återfinns i Bilaga 3. Eftersom försöket skulle utföras 
under specifika ljusförhållanden krävdes eftertänksamhet gällande belysningen. För att 
sedan i efterhand kunna studera och analysera försöket filmades samtliga delförsök. På 
grund av de olika ljusförhållandena krävdes att kamerorna hade kapacitet att filma i svaga 
ljusstyrkor. Mer om kamerorna och den tillämpade belysningen beskrivs under respektive 

rubrik nedan. 

6.1.3.1. Kameror 

Samtliga delförsök filmades för att i efterhand kunna analyseras och utvärderas. Eftersom 
majoriteten av delförsöken utfördes under svaga ljusförhållanden, 5 och 1 lux, filmades 
samtliga delförsök med totalt 6 stycken nightvisionkameror. Denna typ av kamera valdes då 
de möjliggjorde filminspelning i svag belysning. En annan stor fördel med denna typ av 

kamera är att konturer syns på inspelningarna och varje enskild försökspersons nummerlapp 
kunde på så sätt urskiljas för identifikation i analysarbetet. Kamerorna placerades över 
skärmväggarna och filminspelningen skedde ovanifrån eller snett från sidan, se kamerornas 
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placering i Figur 10. Kamera 1 placerades 2 meter in på gångbanan vid startlinjen för att 
filma försöksstart, kamera 2 var placerad i anslutning till platå B för att filma det 
sammanfallande personflödet snett från sidan. Kamera 3 var placerad utanför tåget för att 
filma det sammanfallande personflödet ovanifrån. Kamera 4 placerades vid tågets ände 

vinklad för att filma försökspersonernas närhet till gångbanekanten då tågets silhuett 
ersattes med fri nivåskillnad ner till mark. Kamera 5 placerades cirka två meter från tåget 
vinklad för att filma försökspersonernas närhet till gångbanekanten då tåget var placerat 
längsmed gångbanan. Kamera 6 var belägen vid slutstrecket och filmade slutet på gångbanan 

ovanifrån.  

 

Figur 10. Kamerornas placering (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

Varje meter på gångbanan var markerad med en silvertejp. Dessa avståndsmarkeringar 
användes för att i efterhand kunna beräkna förflyttningshastigheter och flöden. Från 
gångbanans ytterkant markerades även varje decimeter till och med fyra decimeter in på 
gångbanan med en silvertejpsremsa längs hela gångbanans längd. Dessa markeringar gjorde 

det möjligt att i efterhand kunna avgöra försökspersonernas avstånd till gångbanekanten. 

6.1.3.2. Observatörer 

Utöver kameror studerades även försöket av fyra stycken observatörer. Observatörernas syfte 
var att under delförsökens gång dokumentera eventuella avvikelser samt med hjälp av 
tidtagarur ta försökstiden på varje delförsök. Samtliga observatörer instruerades innan 
påbörjat delförsök om placering samt vad dess uppgift var. Observatörernas placering under 
försöket redovisas i Figur 11.  

 

 

Figur 11. Observatörernas placering under samtliga delförsök (Tingestedt och Danielsson, 2017). 
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6.1.3.3. Belysning 

Eftersom Mariabergets bergrumsanläggning till största del är belägen under mark utan 
fönster behövde ingen mörkläggning av lokalen göras. De ljusstyrkor som eftersträvades var 1 
lux, 5 lux och 200 lux. Anledningen till att just dessa ljusstyrkor studerades grundar sig i att 
ljusstyrkan enligt Trafikverket (2010) ska vara minst 1 lux på gångbanans underlag i tunnel 
när nödbelysningen är tänd och vid platser där höjdskillnader förekommer bör ljusstyrkan 

ökas till minst 5 lux för att reducera risken för fall. Delförsöken vid 200 lux användes som 

referensfall vars syfte var att representera normala ljusförhållanden i tunnelmiljö.  

Två olika belysningstyper användes för att eftersökta ljusstyrkor skulle uppnås, dimbara 
LED-ljusslingor och lokalens befintliga belysning. Figur 12 redovisar LED-ljusslingornas 

placering.  

 

Figur 12. Fotografi vilket tydliggör var ljusslingorna placerats (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

Maxlängden på LED-ljusslingorna var 10 meter varför två stycken placerades i anslutning till 
varandra på skärmväggen för att sträcka sig längsmed hela gångbanans längd och likaså 
placerades två stycken vardera 10 meter långa LED-ljusslingor vid den fria kanten på 
gångbanans underlag. Ljusslingorna fästes med silvertejpsremsor på skärmväggens 
presenning och likaså på gångbanans underlag. Denna form av belysning valdes eftersom 

ljusslingorna var dimbara och eftersökta ljusstyrkor på så sätt kunde uppnås på gångbanans 
underlag. Ljusslingorna gav även ifrån sig ett jämnt sken längs med gångbanans underlag 

och mörkare respektive ljusare punkter på gångbanan kunde därför undvikas.  

1 lux var den ljusstyrka som bestämde ljusslingans placering i höjdled. Ljusslingan dimrades 

ner till lägsta kapacitet, luxmätaren placerades därefter på gångbanans underlag vilken mätte 
ljusstyrkan. Ljusslingan fördes upp från underlaget längsmed skärmväggen och placerades på 
den höjd då luxmätaren på underlaget visade 1 lux, denna höjd mättes till 2 meter. Med hjälp 
av dimmerfunktionen kunde sedan ljusstyrkan ökas så att 5 lux uppnåddes på gångbanans 
underlag. Ljusslingorna som var placerade i ytterkant på gångbanans underlag hade lika 
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förutsättningar som de ljusslingor som placerades på skärmväggen. Även här uppmättes 

ljusstyrkorna 1 lux och 5 lux på gångbanans underlag med hjälp av luxmätaren.  

200 lux var den maximala ljusstyrka som lokalens befintliga belysning uppnådde på 
gångbanans underlag, varför denna ljusstyrka blev satt att motsvara normala 
ljusförhållanden i tunnelmiljö till referensförsöken. Ljusstyrkan mättes på 8 olika 
mätpunkter, varannan meter i mitten på gångbanans underlag för att säkerställa att rätt 
ljusstyrka tillämpades. I Bilaga 4 presenteras exakta mätpunkter och ljusstyrkor för varje 

ljusstyrka och fall.  

 Medverkande försökspersoner 

Information kring utrymningsförsöket annonserades på olika Facebook-sidor för att 
uppmärksamma försöket samt för att rekrytera frivilliga personer. Affischer sattes även upp 
på Mälardalens Högskola i Västerås med anmälningsinformation. Korta presentationer om 
utrymningsförsöket hölls för olika klasser på Mälardalens högskola för att på så rätt rekrytera 

frivilliga. Intresseanmälan gjordes via mail, som senare besvarades av försöksledarna, tillika 
författarna till examensarbetet, med bekräftelse på att anmälan noterats. I samma mail 

bifogades även ett informationsblad om försöket, se Bilaga 5.  

Totalt medverkade 49 personer, se lista på medverkande försökspersoner i Bilaga 6. Vid 

klockan 09:45 avbröt två personer försöket vilket fick som följd att vid delförsök 1–3 
medverkade 49 försökspersoner och vid resterande delförsök medverkade 47 
försökspersoner. Samtliga närvarande försökspersoner medverkade vid alla delförsök. 
Försökspersonerna bestod i majoritet av studenter från Mälardalens högskola. Av de 
medverkande var 29 stycken män och 20 kvinnor. Två personer uppgav att de hade någon 

form av funktionsnedsättning, se Tabell 7. Åldern varierade mellan 19 och 65 år med en 

medelålder på 35 år. 

Tabell 7. Tabellen redovisar de personer uppgav funktionsnedsättningar vid utrymningsförsöket 

Funktionsnedsättning Syn Rörelse Kognitiv 

Nummerlapp 642 
641 

642 
641 

642 
 

6.1.4.1. Etikprövningsnämnden  

Då arbetet krävde samverkan med människor togs vissa etiska principer i beaktande. Det ska 
dock nämnas att det inte är ett krav att skicka in en etikansökan inom ramen av 
examensarbeten eftersom att examensarbetet inte omfattas av SFS (2003), Lag 2003:460 om 

etikprövning av försök som avser människor. De etiska aspekterna beaktades ändå i enlighet 

med högskolans riktlinjer. 

Försökspersonerna informerades innan försökets början om hur delförsöken skulle gå till och 
hur insamlat material skulle behandlas. Anonymitet under försöket skapades genom att 

deltagarna tilldelades en väst med ett nummer vid ankomst, som de under försöket 
identifierades med. Då nummervästen delades ut noterades numret följt av försökspersonens 



35 

kön, ålder och eventuell funktionsnedsättning i en lista, det vill säga endast de uppgifter som 
kunde vara av relevans för resultatet. Detta nummer framgick även på enkäterna som 
försökspersonerna besvarade, vilket beskrivs vidare i kapitel 6.1.4.2. Ingen information var 

dold för försökspersonerna och medverkan var frivillig, vilket de upplystes om.  

All information framgick på det formulär som delades ut till samtliga personer vid ankomst. 
Försökspersonerna fick på detta formulär med sin underskrift visa att de mottagit 
informationen, att de var införstådda med att deltagandet var frivilligt samt att det när som 

helst var tillåtet att avbryta försöket. Denna underskrift innebar även en försäkran om att 
insamlat material skulle få användas som underlag till examensarbetet. Försökspersonerna 

skulle i övrigt vara helt anonyma. Se etikformulärets utformning i Bilaga 7. 

Eftersom försökspersonernas anonymitet var avgörande hanterades insamlat material såsom 

filmer, bilder och enkäter med noggrannhet och försiktighet. Med detta menas att enkäter, 
filmer och bilder var inlåsta i kassaskåp under hela den tid de inte hanterades av författarna 
till arbetet. I de bilder som användes i examensarbetet avidentifierades försökspersonerna 
genom att ansikten och annat som skulle kunna möjliggöra identifiering av enskilda 

försökspersoner suddades ut.  

6.1.4.2. Enkät 

Då samtliga delförsök var genomförda ombads försökspersonerna att fylla i en enkät 
innehållande flervalspåståenden samt diskussionsfrågor för att kunna ta del av 
försökspersonernas subjektiva upplevelser av försöket. På enkätens framsida ombads 
försökspersonerna att notera sitt västnummer för att kunna koppla enkäterna till varje 
enskild individ under analysarbetet. Enkäten var vidare utformad med flervalspåståenden 

följt av diskussionsfrågor. Se enkätens utformning i Bilaga 8. Flervalspåståendena 
utformades som olika påståenden om framförallt ljusstyrkans påverkan på 
utrymningsförloppet. Svarsalternativen utgjordes av en gradskala med fyra olika siffervärden 
som bedömde hur väl dessa påståenden stämde in med de olika svarsalternativen. De olika 
svarsvärdena innebar; 1 (Tar helt avstånd), 2 (Tar delvis avstånd), 3 (Instämmer delvis), 4 

(Instämmer helt). Att svarsalternativen bestod av fyra boxar var ett medvetet val för att på så 
sätt tvinga försökspersonerna att göra ett ställningstagande. Diskussionsfrågorna gav 

personerna möjlighet att med egna ord motivera upplevelsen av varje delförsök. 

Svaren i enkätundersökningen, med hänvisning till deltagarnas subjektiva upplevelse av 
ljusstyrkans påverkan på utrymningen, studerades kvalitativt. Svaren sattes vidare i kontrast 

till framtagna resultat för att bedöma riktigheten.  

6.2 Genomförande 
Samtliga försökspersoner instruerades att möta upp försöksledarna utanför ingången till 
Mariaberget belägen mitt emot Skepparbacksskolans entré i Västerås. Försökspersonerna 
prickades vid ankomst av på en lista i entrén till Mariaberget där namn, ålder, kön och 
eventuell funktionsnedsättning framgick. Innanför entrén blev försökspersonerna tilldelade 
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varsitt etikformulär gällande deltagandet i utrymningsförsöket vilket signerades av samtliga 
försökspersoner, se utformning av etikformulär i Bilaga 7. En väst med ett nummer på 
delades ut till samtliga försökspersoner vilken skulle sitta ovanpå yttersta lagret kläder för att 
under hela försöket synas. Numret på västen noterades i avprickningslistan och med hjälp av 

detta nummer kunde försökspersonerna identifieras under utrymningsförsöket. Hälften av 
försökspersonerna blev även tilldelade ett färgband, för att på ett enkelt vis kunna informera 
om vilken grupp som skulle påbörja utrymning från platå A respektive platå B vid de 
delförsök då utrymningen påbörjades från två olika platåer. Då de påskrivna etikformulären 
återinsamlats och alla försökspersonerna blivit tilldelade en nummerväst gick försöksledare 

tillsammans med försökspersoner vidare ner i berget mot försökslokalen. När samtliga 
försökspersoner var på plats i försökslokalen höll försöksledarna en introduktion om 
praktiska delar gällande försökets upplägg samt vilka de gällande säkerhetsrutinerna var, se 
säkerhetsrutinerna i Bilaga 2. Det fanns även tillfälle för försökspersonerna att ställa frågor. 

Efter introduktionen påbörjades första delförsöket.  

Inför varje delförsök instruerades försökspersonerna att samlas uppe på den platå 
utrymningen skulle påbörjas från och placera sig tätt för att på så sätt bilda en hög 

persontäthet ut på gångbanan, se Figur 13. 

 

Figur 13. Inför varje delförsök samlades försökspersonerna på den platå utrymningen skulle 
påbörjas från för att hålla ett högt personflöde in på gångbanan (Tingestedt och Danielsson, 2017) 

Väl ute på gångbanan ombads personerna att gå i naturlig hastighet längsmed gångbanan till 
platå C. I delförsök 4–6, 11–12 och 15–16, det vill säga de delförsök innehållande två 
sammanfallande flöden, ombads försökspersonerna som befann sig på plattform B att 

avvakta utrymningen tills personerna från plattform A befann sig utanför den simulerade 
tågdörren. Detta för att inte samtliga personer som befann sig på plattform B skulle hinna ta 
sig från plattformen in på gångbanan innan de som startade utrymningen från plattform A 

kommit fram till den simulerade tågdörren, se Figur 14. 
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Figur 14. Då personerna som påbörjade utrymningen från första platån nådde tejpmarkeringen som 
i figuren markerats med rött, påbörjade personerna från mittersta platån utrymningen. På så vis 
framkallades ett sammanfallande flöde (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

 Försöksrundor 

Samtliga 16 delförsök delades in i olika försöksrundor utefter dess karaktär och utförande. 

För att bilda en överblick över vilka delförsök som ingår i vilken försöksrunda, se Tabell 8.  

Tabell 8. Tabellen redovisar försöksrundorna med dess ingående delförsök. 

Försöksrunda Ingående delförsök 

1 1–3 

2 4–6 

3 7–8 

4 9–16 

6.2.1.1. Försöksrunda 1 

Försöksrunda 1 innehåller delförsök 1–3, se Tabell 8. I försöksrunda 1 studerades 
förflyttningshastigheter, personflöden samt försökspersonernas avstånd till gångbanans 

kant.  

I denna försöksrunda utrymde samtliga försökspersoner längsmed den upphöjda gångbanan 
från gångbanans början till slut, platå A till platå C i Figur 11. Försöksrunda 1 genomfördes då 
LED-ljusslingan fäst på skärmväggen på två meters höjd var tänd. De ljusstyrkor som 

tillämpades i de olika delförsöken var 200 lux, 5 lux och 1 lux.  
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6.2.1.2. Försöksrunda 2 

Denna försöksrunda innehåller delförsök 4–6, se Tabell 8. I försöksrunda 2 studerades 

förflyttningshastigheter, personflöden och personernas avstånd till kant.  

I denna försöksrunda påbörjade hälften av försökspersonerna utrymningen från första 
platån, platå A, och andra hälften från mittersta platån, platå B. De två separata flödena 

möttes i mitten av gångbanan för att sedan sammanfalla i ett gemensamt flöde längs med 
gångbanan mot sista platån, platå C. Utöver att studera förflyttningshastigheter och 
personflöden var det även i dessa delförsök intressant att studera det sammanfallande flöde 
som bildas då försökspersonerna möttes på gångbanan. Försöksrunda 2 genomfördes då 
LED-ljusslingan fäst på skärmväggen på två meters höjd var tänd. De ljusstyrkor som 

tillämpades i de olika delförsöken var 200 lux, 5 lux och 1 lux. 

6.2.1.3. Försöksrunda 3 

Denna försöksrunda innehåller delförsök 7–8, se Tabell 8. Delförsök 7 och 8 utfördes med 
samma förutsättningar som delförsök 2 och 3. Det vill säga, delförsök 2 och 7 genomfördes 
med lika flödesriktning och ljusstyrka för att kunna jämföras med varandra och likaså 

delförsök 3 och 8. Den ljusslinga som tillämpades var den som var placerad på skärmväggen. 

Försöksrunda 3 genomfördes med syfte att kontrollera påverkan av försökspersonernas 
inlärning av försöksproceduren. Det vill säga om exempelvis försökspersonerna tog sig fram 
fortare längsmed gångbanan eller om de valde att gå närmare kanten för att de redan 

genomfört flera delförsök tidigare och därmed kände sig säkrare under de senare 

delförsöken. 

6.2.1.4. Försöksrunda 4 

Denna försöksrunda innehåller delförsök 9–16, se Tabell 8. I försöksrunda 4 studerades 

personflöden samt personernas avstånd till kant.  

I delförsök 9–10 och 13–14 utrymde personerna från plattform A till plattform C, i delförsök 
11–12 och 15–16 påbörjade hälften av försökspersonerna utrymningen från platå A och andra 
hälften från platå B för att sedan sammanfalla i ett gemensamt flöde längs med gångbanan 
mot platå C. Delförsök 9–12 genomfördes då LED-ljusslingan fäst på gångbanans underlag 

längs med kanten var tänd. Delförsök 13–16 genomfördes då både LED-ljusslingan fäst på 
skärmväggen och LED-ljusslingan fäst på gångbanans underlag var tänd. De ljusstyrkor som 

tillämpades i de olika delförsöken var 5 lux och 1 lux.  
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 Delförsök 

För att generera en tydligare överblick över samtliga 16 delförsök har dessa sammanställts i 
Tabell 9. I tabellen beskrivs vilken ljusstyrka, vilken ljusslinga och vilket flöde som 

tillämpades under respektive delförsök.  

Tabell 9. Försöksbeskrivning för samtliga delförsök 

Delförsök Ljusstyrka 
[lux] Beskrivning 

1 1  
Ljusslingan på skärmväggen var tänd. Samtliga personer utrymde från 
platå A till platå C. 

2 5 Ljusslingan på skärmväggen var tänd. Samtliga personer utrymde från 
platå A till platå C. 

3 200 
Befintliga belysningen i lokalen var tänd. Samtliga personer utrymde 
från platå A till platå C. 

4 1 Ljusslingan på skärmväggen var tänd. 25 personer utrymde från platå 
A, 25 utrymmer från platå B. Samtliga ska ta sig till platå C. 

5 5 Ljusslingan på skärmväggen var tänd25 personer utrymmer från platå 
A, 25 utrymmer från platå B. Samtliga ska ta sig till platå C. 

6 200 Befintliga belysningen i lokalen var tänd. 25 personer utrymde från 
platå A, 25 utrymmer från platå B. Samtliga ska ta sig till platå C. 

7 5 Ljusslingan på skärmväggen var tänd. Samtliga personer utrymde från 
platå A till platå C. 

8 1 Ljusslingan på skärmväggen var tänd. Samtliga personer utrymde från 
platå A till platå C. 

9 5 Ljusslingan på gångbanans underlag var tänd. Samtliga personer 
utrymde från platå A till platå C. 

10 1 Ljusslingan på gångbanans underlag var tänd. Samtliga personer 
utrymde från platå A till platå C. 

11 5 Ljusslingan på gångbanans underlag var tänd. 25 personer utrymde 
från platå A, 25 utrymmer från platå B. Samtliga ska ta sig till platå C. 

12 1 Ljusslingan på gångbanans underlag var tänd. 25 personer utrymde 
från platå A, 25 utrymmer från platå B. Samtliga ska ta sig till platå C. 

13 5 Både ljusslingan på gångbanans underlag och på skärmväggen var 
tända. Samtliga personer utrymde från platå A till platå C. 

14 1 Både ljusslingan på gångbanans underlag och på skärmväggen var 
tända. Samtliga personer utrymde från platå A till platå C. 

15 5 
Både ljusslingan på gångbanans underlag och på skärmväggen var 
tända. 25 personer utrymde från platå A, 25 utrymmer från platå B. 
Samtliga ska ta sig till platå C. 

16 1 
Både ljusslingan på gångbanans underlag och på skärmväggen var 
tända. 25 personer utrymde från platå A, 25 utrymmer från platå B. 
Samtliga ska ta sig till platå C. 

6.3 Analys av data 
I varje försöksrunda studerades olika parametrar på en sträcka om 16,6 meter, se Figur 15. 
Anledningen till att de första 1,4 metrarna inte studerades var för att försökspersonerna inte 
ansågs kommit upp i normal gånghastighet förrän efter 1,4 meter på grund av att de anslöt 

till gångbanan i en vinkelrät riktningsändring, samma resonemang gäller för de sista 2 
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metrarna då de svängde av från gångbanan. Avståndet kunde utläsas med hjälp av de 

utplacerade tejpmarkeringarna, som markerade varje meter på gångbanan.  

 

Figur 15. Gångbanans start och slut med måttangivelser redovisas (Tingestedt och Danielsson, 2017) 

Videoinspelningarna användes för att studera de utrymmandes beteende, det vill säga 
rörelsehastighet, flödeshastighet samt avstånd till kant. Med hjälp av silvertejpsmarkeringar 

på gångbanans underlag, vilka var synliga på samtliga filminspelningar, kunde 
förflyttningshastigheter, personflöden och personernas närhet till kant beräknas och 
bestämmas. Avståndsmarkeringarna var placerade i både gångabaneplanets vertikalled och 
horisontalled enligt Figur 16. I vertikalled enligt Figur 16 var silvertejpsremsorna placerade 
på ett avstånd om 1 decimeter från varandra till och med 4 decimeter. Avstånden är hela 
tiden beräknade från insida kant på silvertejpsremsan, se Figur 16. Med hjälp av 

markeringarna i horisontalled kunde flöden och hastigheter beräknas och med hjälp av 
markeringarna i vertikalled kunde avstånd till kant bestämmas. Samtliga ekvationer som 

följande ingår i detta kapitel är hämtade från Lundström et al (2014). 

c  

Figur 16. Avståndsmarkeringar i figurens vertikalled och horisontalled (Tingestedt och Danielsson, 
2017). 
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 Personflöden 

Två punkter valdes ut på gångbanans underlag, i var och en av dessa punkter beräknades ett 
personflöde fram. Den första punkten var belägen 8 meter in på gångbanan från start bredvid 
det simulerade tåget och den andra punkten var belägen 13 meter in på gångbanan från start 
inom det område som var fritt ut mot kant, se Figur 17. Varje punkt markerades med en 
silvertejpsremsa och flödet för varje punkt beräknades separat. De försökspersoner som 

passerat markeringen inom varje femsekundersintervall summerades. Det första 
femsekundersintervallet startade då första personen passerat markeringen. En försöksperson 
ansågs ha passerat markeringen då denne överskridit markeringen med någon kroppsdel. 
Anledningen till att dessa två punkter studerades var för att kunna utläsa om personerna 
förflyttade sig annorlunda då tåget var placerat intill gångbanan i jämförelse med då kanten 

var fri mot omgivningen. Anledningen till att endast två punkter på gångbanan studerades 

och analyserades var avsaknad av resurser för att göra noggrannare utvärdering av resultatet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17. Figuren redovisar de punkter som personflöden studerades i. 

Det finns olika modeller för att beräkna flöde. Antingen kan flödet anges som dynamiskt 
flöde [p/s], eller som specifikt flöde [p/sm], se kapitel 3.3.1 för parametrarnas betydelse. I 
detta examensarbete beräknades endast det dynamiska flödet i form av personer per 

femsekundersintervall, se Ekvation 3. Ett medelvärde av dynamiska flödeshastigheten togs 
fram för varje delförsök och bestämdes av totala antalet försökspersoner som deltog i 
delförsöket dividerat med totala antalet femsekundersintervall som hann passera under den 

tid det tog för alla deltagare att passera en viss punkt på gångbanan.  

𝐹 =
∆

 [personer/femsekundersintervall]   Ekvation (3) 

Personflödesresultaten sammanställdes vidare även i form av spridning för varje delförsök. 
Spridningen togs fram genom att studera hur många personer som passerade under varje 
femsekundersintervall. Värdet för minst antal personer att passera under ett 
femsekundersintervall samt värdet för flest antal personer som passerade under ett 

femsekundersintervall utgjorde den totala spridningen i varje delförsök.  

Punkt 1 

Punkt 2 
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 Förflyttningshastigheter  

Förflyttningshastigheten för första respektive sista person studerades i delförsök 1–8. 
Anledningen till att hastigheten inte studerades för samtliga personer i alla delförsök var 
avsaknad av tid. Hastigheterna kunde bestämmas genom att studera tidsåtgången för varje 
enskild person att ta sig från startlinje till avslutslinje, en sträcka på 16,6 meter. 
Gångbanesträckan dividerades vidare med den tid förflyttningen för varje enskild person tog, 

se Ekvation 4.  

𝐻 =   [meter/sekund]     Ekvation (4) 

 Avstånd till kant 

För att bedöma försökspersonernas avstånd till kanten användes ingen formel utan detta 
studerades visuellt från det inspelade videomaterialet. Försökspersonernas närhet till kanten 
studerades i delförsök 1–16 och bestämdes genom att observera var försökspersonens ytterfot 
befann sig i relation till markeringarna på gångbanan. Med hjälp av silvertejpsmarkeringarna 

på underlaget kunde avstånd till kant för varje person urskiljas på videoinspelningarna om 1 
decimeter, 2 decimeter, 3 decimeter, 4 decimeter eller i intervallet längre in är 4 decimeter 
från kant. Försökspersonernas ytterfot, foten närmast spårområdet, avgjorde i vilket intervall 
de hamnade inom. I de fall då försökspersonens fot hamnade mellan två intervall räknades 
denne till det inre intervallet. Dessa fotnedsättningar analyserades i två olika intervall på 
gångbanan. Intervall 1 var beläget mellan 11,6 och 12,6 meter från start, ett intervall intill 

kant som var fri mot omgivningen. Anledningen till att detta intervall valdes var på grund av 
att en okulär observation gjordes vid försöket där det framkom att efter det simulerade tågets 
slut rörde sig försökspersonerna bort ifrån kanten mot det öppna spåret fram till det valda 
intervallet där de istället började röra sig tillbaka mot kanten. Nedan visar Figur 18 den 
kameravinkel som användes för att analysera försökspersonernas avstånd till kant i intervall 

1 markerat med rött.  

 

Figur 18. Bilden visar den kameravinkel som användes för att analysera försökspersonernas 

avstånd till kant i intervall 1 markerat med rött. (Tingestedt och Danielsson, 2017). 
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Intervall 2 var beläget mellan 5,6 och 6,6 meter från start mitt framför den simulerade 
tågutgången på mittersta platån. Anledningen till att det intervallet valdes var på grund av att 
fotnedsättningarna syntes tydligast i denna kameravinkel. Som en följd av att denna 
kameravinkel valdes blev att försökspersonernas avstånd till kant bara kunde studeras i 

intervall 1 och inte i intervall 2 i de delförsök där hälften av försökspersonerna anslöt från 
mittersta platån, vilka var delförsök 4–6, 11–12 och 15–16. Detta för att det sammanfallande 
flödet gjorde det omöjligt att utläsa personernas fotnedsättning i intervall 2. I övrigt 

studerades avstånd till kant i alla delförsök och i båda punkterna.  

Anledningen till att just dessa intervall studerades var för att kunna utläsa om personerna 
förflyttade sig annorlunda då det simulerade tåget var placerat intill gångbanan i jämförelse 
med då kanten var fri mot omgivningen. Eftersom intervall 2 var beläget intill det simulerade 
tågdörren bildades en öppning i väggen precis intill intervallet. Efter visuella observationer 
kan det dock konstateras att inget avvikande beteende hos försökspersonerna kunde noteras 

genererat att öppningen i väggen varför beslutet togs att fotnedsättningarna kunde studeras i 
detta intervall utan tågdörrens inverkan som en möjlig felkälla i resultatet vid 
resultatjämförelser med avseende på intervallens placering. I Figur 19 redovisas den 
kameravinkel som användes för att analysera försökspersonernas beteende när de passerade 

öppningen i väggen. 

 
Figur 19. Bilden visar den kameravinkel som använts för att analysera huruvida personerna betedde 
sig avvikande när de passerade den öppna delen av väggen (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

För att kunna jämföra de olika resultaten från de olika delförsöken med varandra räknades 

vidare ett viktat medelvärde fram för fotnedsättningarna i delförsök 1–8, enligt ekvation 5. 

𝑀 =
∑ ∗

  [decimeter]    Ekvation (5) 
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 Inlärningseffekt 

För att kunna avgöra om försökspersonernas inlärning av försöksproceduren hade någon 
påverkan på resultaten jämfördes 4 delförsök med varandra med avseende på personflöden, 
förflyttningshastigheter och personernas avstånd till gångbanekanten. Med inlärningseffekt 
menas om försökspersonerna exempelvis väljer att gå närmare kanten eller håller en högre 
hastighet i senare genomförda delförsök på grund av att de genomfört ett antal försök 

tidigare och vant sig med försöksmiljön och försöksproceduren. För att undersöka detta 
jämfördes delförsök 2 med delförsök 7 och delförsök 3 med delförsök 8. Delförsök 2 och 7 var 
identiska i utförandet och likaså delförsök 3 och 8. Genom dessa jämförelser kunde en 
förändring i resultatet utläsas mellan de tidigare och senare utförda delförsöken och på så 

sätt avgöra om försökspersonernas inlärningseffekt hade en påverkan på resultatet.  
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7 RESULTAT 

Syftet med resultatdelen är att med det praktiska utrymningsförsöket som grund utreda 
sambandet mellan svaga ljusförhållanden, människors beteende och förflyttning vid 
utrymning på upphöjd gångbana. Resultaten som erhållits från utrymningsförsöket 

presenteras under respektive rubrik nedan. 

7.1 Personflöden 
I kapitlet presenteras de personflödesresultat som tagits fram för delförsök 1–16 i form av 
medelvärden och spridning. För ingående information kring tillvägagångssättet för de 
framtagna resultaten, se kapitel 6.3.1. I Bilaga 9 presenteras tabeller och grafer i vilka antalet 

personer som har passerat markeringarna på gångbanan inom respektive 

femsekundersintervall har sammanställts för delförsök 1–16. 

Jämförelser av resultaten görs med hänsyn till ljusstyrkans effekt och påverkan av 
mätpunkternas placering i försöksrunda 1, 2 och 4. I försöksrunda 3 studeras påverkan av 

inlärningseffekten. 

 Försöksrunda 1 

I Tabell 10 presenteras personflöden för delförsök 1–3 i form av medelvärden och spridning.  

Tabell 10. Försöksrunda 1. Personflödesresultaten redovisas i form av medelvärde och spridning 

 Personflöde 
Delförsök Medelvärde 

[personer/femsekundersintervall] 
Spridning 

[st] 
 

Punkt 1 (Punkt intill simulerade tåget) 
1: 200 lux 9,4 5–10 

2: 5 lux 8,2 8–9 
3: 1 lux 7 1–9 

Punkt 2 (Punkt intill kant fri mot omgivningen) 
1: 200 lux 8,2 6–10 

2: 5 lux 7 4–8 
3: 1 lux 7 5–8 

7.1.1.1. Försöksrunda 1: Jämförelser med hänsyn till ljusstyrkan 

Vid jämförelse av framtagna personflödesresultat visar Tabell 10 att 
personflödesmedelvärdet är lägre i de delförsök då ljusstyrkan 5 och 1 lux tillämpats i 

jämförelse med de delförsök då ljusstyrkan 200 lux tillämpats.  Spridningen på 
försökspersonerna är varierande och något direkt samband kan inte utläsas i denna 

försöksrunda.  
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I Figur 20 och Figur 21 redovisas dynamiska flödeshastigheterna i personer per 

femsekundersintervall för delförsök 1–3 i punkt 1 och punkt 2.  

 

Figur 20. Försöksrunda 1 innehållande delförsök 1–3. Jämförelse av dynamiska personflödet i punkt 
1, punkt belägen 8 meter från gångbanans början intill det simulerade tåget. 

Figur 20 visar att delförsöket utfört med ljusstyrkan 1 lux tar längre tid än övriga delförsök. 
Försökspersonerna håller även i snitt ett lägre personflöde i detta delförsök än övriga. Ett 
lägre personflöde går även att tyda i delförsöket utfört med ljusstyrkan 5 lux i jämförelse med 

delförsöket utfört med 200 lux.  

 

Figur 21. Försöksrunda 1 innehållande delförsök 1–3. Jämförelse av dynamiska personflödet i punkt 
2, belägen 13 meter från gångbanans början intill kant fri mot omgivningen. 
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Figur 21 visar att personflödesresultaten är väldigt lika i delförsök 2 och 3. I delförsök 1 håller 

försökspersonerna ett genomgående högre personflöde i jämförelse med delförsök 2 och 3.  

7.1.1.2. Försöksrunda 1: Jämförelser med hänsyn till mätpunktens placering 

Vid jämförelse av personflödesresultaten i de två punkterna i delförsök 1 och delförsök 2 visar 
Tabell 10 att ett högre personflöde framkallats i punkt 1 då det simulerade tåget var placerat 

intill kanten för båda delförsöken i jämförelse med punkt 2 som var belägen intill kanten som 
var fri mot omgivningen. För delförsök 3 är personflödesresultaten lika för de båda 

punkterna.  

 Försöksrunda 2 

I Tabell 11 presenteras personflöden för delförsök 4–6 i form av medelvärden och spridning.  

Tabell 11. Försöksrunda 2. Personflödesresultaten redovisas i form av medelvärde och spridning 

 Personflöde 
Delförsök Medelvärde 

[personer/femsekundersintervall] 
Spridning 

[st] 
 

Punkt 1 (Punkt intill det simulerade tåget) 
4: 200 lux 9,4 1–13 

5: 5 lux 8,2 4–13 
6: 1 lux 7,8 1–13 

Punkt 2 (Punkt intill kant fri mot omgivningen) 
4: 200 lux 9,4 9–10 

5: 5 lux 7,8 5–10 
6: 1 lux 7,8 5–10 

7.1.2.1. Försöksrunda 2: Jämförelse med hänsyn till ljusstyrkan 

Resultatet i Tabell 11 visar att personflödesmedelvärdet är lägre i de delförsök då de svagare 
ljusstyrkorna, 5 och 1 lux, tillämpas i jämförelse med delförsök då ljusstyrkan 200 lux 
tillämpas. Detta resonemang gäller vid samtliga jämförelser. Det är vidare inte lika stor 

spridning på försökspersonerna i punkt 2 som det är i punkt 1.  

I Figur 22 och Figur 23 redovisas dynamiska flödeshastigheterna i personer per 

femsekundersintervall i delförsök 4–6 i punkt 1 och punkt 2.  
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Figur 22. Försöksrunda 2 innehållande delförsök 4–6. Jämförelse av dynamiska personflödet i punkt 
1, belägen 8 meter från gångbanans början intill det simulerade tåget. 

Resultatet i Figur 22 visar att ett högre personflöde hålls i början av delförsöket och sjunker 
som en funktion av tiden. I Figur 22 visar jämförelser tydligt att högst personflöde hålls i 

delförsök 4 och lägst personflöde hålls i delförsök 6.  

 

Figur 23. Försöksrunda 2 innehållande delförsök 4–6. Jämförelse av dynamiska personflödet i punkt 
2, belägen 13 meter från gångbanans början intill kant fri mot omgivningen. 

Figur 23 visar att personflödesmedelvärdena är lika i delförsök 5 och 6 och pendlar om 
vartannat. Vid jämförelse är försökstiden längre i delförsök 5 och 6 än i delförsök 4. 

Personflödesmedelvärdet i delförsök 4 är lika med eller högre än i övriga delförsök.  
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7.1.2.2. Försöksrunda 2: Jämförelser med hänsyn till mätpunktens placering 

Vid jämförelse av resultaten för de två mätpunkterna visar Tabell 11 att ett högre 
personflödesmedelvärde framkallats i punkt 1 som var belägen intill det simulerade tåget i 
jämförelse med punkt 2 som var belägen intill kanten som var fri mot omgivningen i 

delförsök 5. I övriga delförsök är personflödena lika för de två punkterna.  

 Försöksrunda 3 

I Tabell 12 presenteras personflöden för delförsök 7–8 i form av medelvärden och spridning.   

Tabell 12. Försöksrunda 3. Personflödesresultaten redovisas i form av medelvärde och spridning 

 Personflöde 
Delförsök Medelvärde 

[personer/femsekundersintervall] 
Spridning 

[st] 
Punkt 1 (Punkt intill det simulerade tåget) 

7: 5 lux 7,8 4–10 
8: 1 lux 7,8 5–9 

Punkt 2 (Punkt intill kant fri mot omgivningen) 
7: 5 lux 7,8 6–9 
8: 1 lux 7,8 6–9 

 
Resultaten i Tabell 12 visar att personflödesmedelvärdet är lika för delförsök 7 och 8 i såväl 

punkt 1 som i punkt 2. Spridningen på försökspersonerna är mindre i punkt 2 än i punkt 1.  

7.1.3.1. Inlärningseffekt 

I Tabell 13 har personflödesresultaten för delförsök 2 och 3 samt delförsök 7 och 8 
sammanställts för att de på ett enkelt vis ska kunna jämföras. Delförsök 2 jämförs med 

delförsök 7 och delförsök 3 jämförs med delförsök 8.  

Tabell 13. Jämförelse av medelvärde och spridning i delförsök 2 och 7 samt delförsök 3 och 8. 

 Medelvärde [personer/femsekundersintervall] 
 Delförsök 2: 

5 lux 
Delförsök 7: 

5 lux 
Delförsök 3: 

1 lux 
Delförsök 8: 

1 lux 
Punkt 1 (Punkt intill det 

simulerade tåget)  
8,2 7,8 7 7,8 

Punkt 2 (Punkt intill kant 
fri mot omgivningen) 7 7,8 7 7,8 

 Spridning [st] 
 Delförsök 2: 

5 lux 
Delförsök 7: 

5 lux 
Delförsök 3: 

1 lux 
Delförsök 8: 

1 lux 
Punkt 1 (Punkt intill det 

simulerade tåget) 8–9 4–10 1–9 5–9 

Punkt 2 (Punkt intill kant 
fri mot omgivningen) 4–8 6–9 5–8 6–9 
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Vid jämförelse av personflödesresultaten visar Tabell 13 att personflödesmedelvärdet är 
högre i de senare genomförda delförsöken, delförsök 7 och 8, i jämförelse med de tidigare 
genomförda delförsöken, delförsök 2 och 3. Det enda undantaget är i punkt 1 vid jämförelse 
av delförsök 2 och 7. Spridningen är varierande i samtliga delförsök och inget mönster kan 

utläsas. Resultatet av personflödesmedelvärdena tyder på att inlärningseffekten kan ha en 

påverkan på resultatet. 

 Försöksrunda 4 

I Tabell 14 presenteras personflödesresultaten för delförsök 9–16 i form av medelvärden och 

spridning.  

Tabell 14. Försöksrunda 4. Personflödesresultaten redovisas i form av medelvärde och spridning. 

 Personflöde 
Delförsök Medelvärde 

[personer/femsekundersintervall] 
Spridning 

[st] 
 

Punkt 1 (Punkt intill det simulerade tåget) 
9: 5 lux 7,8 7–9 
10: 1 lux 6,7 2–10 
11: 5 lux 9,4 7–13 
12: 1 lux 7,8 1–13 
13: 5 lux 7,8 6–10 
14: 1 lux 7,8 6–10 
15: 5 lux 9,4 5–14 
16: 1 lux 8,2 6–14 

Punkt 2 (Punkt intill kant fri mot omgivningen) 
9: 5 lux 7 2–9 
10: 1 lux 6,7 3–9 
11: 5 lux 7,8 5–9 
12: 1 lux 7,8 4–11 
13: 5 lux 7,8 6–10 
14: 1 lux 7,8 6–10 
15: 5 lux 7,8 3–10 
16: 1 lux 7,8 3–10 

7.1.4.1. Försöksrunda 4: Jämförelser med hänsyn till ljusstyrkan 

Resultaten i Tabell 14 visar att personflödet i delförsök utförda med ljusstyrkan 1 lux är lägre 
än i delförsök utförda med ljusstyrkan 5 lux. Detta resonemang gäller för samtliga fall och 
delförsök. Spridningen på försökspersonerna är varierande och ett direkt samband går inte 

att utläsa. 

7.1.4.2. Försöksrunda 4: Jämförelser med hänsyn till mätpunktens placering 

Vid jämförelse av resultaten för de två mätpunkterna visar Tabell 14 att ett högre 
personflödesmedelvärde framkallats i punkt 1 som var belägen intill det simulerade tåget i 
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fyra av åtta delförsök i jämförelse med punkt 2. I övriga delförsök är personflödet densamma 

i de två punkterna. 

 Kommentarer kring personflöde 

Då de sammanfallande flödena möttes bildades en kö både på insidan av det simulerade tåget 
från platå A samt framför dörrarna på platå B vilket gällde tills ett av de två flödena sinade, se 

Figur 24. 

 

Figur 24. Köbildning genererat av det sammanfallande flödet (Tingestedt och Danielsson, 2017). 

Gällande ljusstyrkans påverkan på resultatet hålls ett lägre personflödesmedelvärde i 
delförsök utförda med ljusstyrkorna 5 lux och 1 lux i jämförelse med delförsök utförda under 
200 lux, vilket är genomgående i alla framtagna resultat i samtliga delförsök. Ett lägre 

personflödesmedelvärde har även framkallats i delförsök utförda med ljusstyrkan 1 lux i 
jämförelse med delförsök utförda med ljusstyrkan 5 lux. Spridningen varierar och ett tydligt 
mönster går inte att tyda i övrigt än att spridningen generellt sett är mindre i punkt 2 än i 
punkt 1. Det sammantagna resultatet tyder på att ljusstyrkan kan ha en påverkan på 

resultatet. 

Gällande påverkan av mätpunkternas placering visar resultatet att personflödet är högre i 
den punkt som är belägen intill tåget i jämförelse med i punkten som var belägen intill 

kanten som var fri mot omgivningen.  

Gällande påverkan av inlärningseffekten kan det utifrån framtagna resultat konstateras att 
personflödet ökat i de senare utförda delförsöken, delförsök 7 och 8, i jämförelse med de 
tidigare utförda delförsöken, delförsök 2 och 3. Av resultatet kan det tydas att personerna 
tvekade mindre under senare genomförda delförsök vilket genererade en högre persontäthet 

än i de tidigare genomförda delförsöken.   
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7.2 Förflyttningshastigheter  
I kapitlet presenteras de förflyttningshastigheter som tagits fram för delförsök 1–8. För 

ingående information kring framtagandet av förflyttningshastigheter se kapitel 6.3.2. 

För delförsök 1–8 presenteras resultatet i tabellform där tidsåtgång samt 
förflyttningshastigheter för första respektive sista person i varje delförsök redovisas. I 

delförsök 7–8 kontrolleras även inlärningseffekten på resultatet. Anledningen till att 

hastigheter för delförsök 9–16 inte studerades är på grund av bristande tillgång på tid.  

 Försöksrunda 1–8 

Tabell 15 visar hur lång tid det tog för första personen i varje delförsök att genomföra 
utrymningen. Den totala tidsåtgången har mätts i sekunder. Sträckan som studerades var 

16,6 meter lång från start till avslut.  

Tabell 15. Tidsåtgång för första person i varje delförsök 1–8. 

Första person 
 

Delförsök 
 

Tidsåtgång 
 

1: 200 lux 10sek 
2: 5 lux 11sek 
3: 1 lux 11sek 

4: 200 lux 11sek 
5: 5 lux 11sek 
6: 1 lux 12sek 
7: 5 lux 10sek 
8: 1 lux 11sek 

 

Tabell 16 visar hur lång tid det tog för sista personen i varje delförsök att genomföra 

utrymningen. 

Tabell 16. Tidsåtgång för sista person i varje delförsök 1–8 

Sista person 
 

Delförsök 
 

Tidsåtgång 
 

1: 200 lux 17sek 
2: 5 lux 21sek 
3: 1 lux 19sek 

4: 200 lux 26sek 
5: 5 lux 30sek 
6: 1 lux 33sek 
7: 5 lux 18sek 
8: 1 lux 18sek 

 
Med tidsåtgången som underlag kunde förflyttningshastigheter för första och sista person tas 
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fram med hjälp av Ekvation 4, vilken redovisas i kapitel 6.3.2. Förflyttningshastigheterna 

redovisas i Tabell 17 och samtliga hastighetsberäkningar återfinns i Bilaga 10. 

Tabell 17. Förflyttningshastigheter för första respektive sista person i delförsök 1–8. 

Delförsök Hastighet [m/s] 
 Första person Sista person 

1: 200 lux 1,66 0,98 
2: 5 lux 1,51 0,79 
3: 1 lux 1,51 0,87 

4: 200 lux 1,51 0,64 
5: 5 lux 1,51 0,55 
6: 1 lux 1,38 0,50 
7: 5 lux 1,66 0,92 
8: 1 lux 1,51 0,92 

 
Hastighetsresultaten i Tabell 17 visar att utrymningen gick fortast för första personen i 
delförsök 1 med ljusstyrkan 200 lux samt i delförsök 7 med ljusstyrkan 5 lux. Utrymningen 

gick däremot som långsammast i delförsök 6 med ljusstyrkan 1 lux. För den sista personen 
gick utrymningen som snabbast under delförsök 1 med ljusstyrkan 200 lux och långsammast 

i delförsök 6 med ljusstyrkan 1 lux. 

7.2.1.1. Inlärningseffekt 

I Tabell 18 har hastighetsresultaten för delförsök 2 och 3 samt delförsök 7 och 8 
sammanställts för att de på ett enkelt vis ska kunna jämföras. Delförsök 2 jämförs med 

delförsök 7 och delförsök 3 jämförs med delförsök 8. 

Tabell 18. Jämförelse av förflyttningshastighet i delförsök 2 och 7 samt delförsök 3 och 8.  

  Hastighet [m/s] 
 5 lux 1 lux 
 Delförsök 2 Delförsök 7 Delförsök 3 Delförsök 8 

Första person 1,51 1,66 1,51 1,51 
Sista person 0,79 0,92 0,87 0,92 

 
Det kan vid jämförelser av förflyttningshastigheterna i delförsök 2 och 7 konstateras att 
hastigheterna ökat i delförsök 7 i jämförelse med delförsök i 2 för såväl första som sista 
personen. Samma resonemang gäller vid jämförelse av delförsök 8 och 3, där hastigheten 

ökat i delförsök 8 i jämförelse med delförsök 3.  

 Kommentarer kring förflyttningshastigheter 

Förflyttningshastigheten är i samtliga delförsök långsammare för den sista personen än för 
den första personen. Detta beror på att hastigheten för den sista personen bromsas av 
framförvarande personer till skillnad från första personen som har möjlighet att röra sig fritt 

i vilket tempo denne själv väljer. Att hastigheten för första respektive sista person studerats 
ger ett perspektiv på hur snabbt första personen förmår utrymma i relation till hur snabbt 
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den sista personen förmår ta sig ut på grund av bromsad hastighet av framförvarande 

personer.  

Gällande ljusstyrkans påverkan på förflyttningshastigheten kan det vid jämförelse av 
förflyttningshastigheterna för den första personen konstateras att hastigheterna är lägre i de 
delförsök som utförts med ljusstyrkorna 5 lux och 1 lux i jämförelse med de delförsök som 
genomförts med ljusstyrkan 200 lux. Vid jämförelse av delförsök 5 och 6 kan en lägre 
hastighet utläsas under delförsök 6, vilket visar att utrymningen gick långsammare under 

delförsöket utfört med 1 lux i jämförelse med delförsöket utfört med 5 lux. Vid jämförelse av 
förflyttningshastigheterna för den sista personen kan det även här konstateras att 
hastigheterna generellt är lägre under de delförsök som utfördes med ljusstyrkorna 5 lux och 
1 lux i jämförelse med de delförsök som genomförts med ljusstyrkan 200 lux, med undantag 
för resultaten i delförsök 7 och 8 vilket inlärningseffekten kan vara en anledning till. Det 

sammantagna resultatet tyder på att ljusstyrkan kan ha en påverkan på resultatet. 

Gällande inlärningseffekten kan det vidare konstateras att högre förflyttningshastigheter 
råder under delförsök 7 och 8 än i delförsök 2 och 3 för såväl första som sista personen. 

Resultatet tyder på att inlärningseffekten kan ha en påverkan på resultatet.  

7.3 Avstånd till kant 
I kapitlet presenteras de avståndsresultat som tagits fram för delförsök 1–16. För ingående 

information kring framtagandet av avstånd till kant se kapitel 6.3.3. 

Resultat har tagits fram för delförsök 1–16 i intervall 1 och delförsök 1–3, 7–10 samt 13–14 i 
punkt 2. Samtliga resultat presenteras i tabellform. Anledningen till att avstånd till kant inte 
studerades i samtliga delförsök i intervall 2 är på grund av att det sammanfallande flödet 

gjorde det omöjligt att urskilja personernas fotnedsättning i de delförsöken.   

Jämförelser av resultaten görs med hänsyn till ljusstyrkans effekt och påverkan av 
mätpunkternas placering på personernas förflyttning i försöksrunda 1 och 4. I försöksrunda 2 

är inte detta möjligt där resultat endast tagits fram i ett intervall. I försöksrunda 3 studeras 

påverkan av inlärningseffekten. 

 Försöksrunda 1 

I Tabell 19 redovisas varje registrerad försökspersons fotnedsättning i intervall 1 angivet i 

antal och procent för delförsök 1–3. 
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Tabell 19. Försöksrunda 1. Avstånd till kant i intervall 1 angivet i antal och procent 

Delförsök 
 

Avstånd till kant i intervall 1 (intill kant fri mot omgivningen) [dm] 
0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

1: 200 lux 0 0 5 10 9 18 9 18 26 53 
2: 5 lux 0 0 3 6 4 8 9 18 33 67 
3: 1 lux 0 0 2 4 10 20 4 8 33 67 

 
I Tabell 20 redovisas varje registrerad försökspersons fotnedsättning i intervall 2 angivet i 

antal och procent för delförsök 1–3. 

Tabell 20. Försöksrunda 1. Avstånd till kant i intervall 2 angivet i antal och procent 

Delförsök 
 

Avstånd till kant i intervall 2 (intill tåg) [dm] 
0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

1: 200 lux 0 0 6 12 11 22 4 8 28 57 
2: 5 lux 0 0 5 10 4 8 9 18 31 63 
3: 1 lux 0 0 2 4 11 22 4 8 32 65 

7.3.1.1. Försöksrunda 1: Jämförelser med hänsyn till ljusstyrkan 

Resultaten i Tabell 19 och Tabell 20 visar att ingen person går inom avståndet 0>1 decimeter 
från kant i något av intervallen eller delförsöken. Vidare väljer flest personer att gå inom 

avståndet 1>2 decimeter från kant under delförsök 1 och minst antal personer väljer att gå 

inom detta intervall i delförsök 3. I övrigt varierar resultatet och inget samband kan tydas.  

7.3.1.2. Försöksrunda 1: Jämförelser med hänsyn till intervallets placering 

Vid jämförelse av avståndresultaten med hänsyn till intervallens placering visar Tabell 19 och 
Tabell 20 att flest personer väljer att gå inom de två avstånden 0>1 och 1>2 närmast kant i 
intervall 2 då tåget är placerat intill gångbanan i jämförelse med intervall 1 i samtliga 

delförsök. I Övrigt är resultaten vid jämförelserna av blandad karaktär för de två intervallen.  

 Försöksrunda 2 

I Tabell 21 redovisas varje registrerad försökspersons fotnedsättning i intervall 1 angivet i 

antal och procent för delförsök 4–6. 
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Tabell 21. Försöksrunda 2. Avstånd till kant i intervall 1 angivet i antal och procent 

Delförsök 
 

Avstånd till kant i intervall 1 (intill kant fri mot omgivningen) [dm] 
0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

4: 200 lux 0 0 5 11 11 23 5 11 26 55 
5: 5 lux 1 2 5 11 10 21 4 9 27 57 
6: 1 lux 0 0 9 19 6 13 4 9 28 60 

 
Vid jämförelse av avståndsresultaten visar resultatet i Tabell 21 att en person går inom 
avståndet 0>1 decimeter från kant under delförsök 5 med ljusstyrkan 5 lux. Flest personer 
väljer att gå inom avståndet 1>2 decimeter från kant under delförsöket utfört med ljusstyrkan 
1 lux. Inom avståndet 2>3 och 3>4 decimeter från kant väljer flest personer att gå närmast 

kant under delförsök 4 utfört med ljusstyrkan 200 lux i jämförelse med delförsök 5 och 6. 
Resultaten är varierande och ett mönster med hänsyn till ljusstyrkans påverkan på resultatet 

går inte att utläsa.  

 Försöksrunda 3 

I Tabell 22 redovisas varje registrerad försökspersons fotnedsättning i intervall 1 angivet i 

antal och procent för delförsök 7 och 8.  

Tabell 22. Försöksrunda 3. Avstånd till kant i intervall 1 angivet i antal och procent 

Delförsök 
 

Avstånd till kant i intervall 1 (intill kant fri mot omgivningen) [dm] 
0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

7: 5 lux 1 2 3 6 8 17 4 9 31 66 
8: 1 lux 0 0 4 9 10 21 4 9 29 62 

 

I Tabell 23 redovisas varje registrerad försökspersons fotnedsättning i intervall 2 angivet i 

antal och procent för delförsök 7 och 8. 

Tabell 23. Försöksrunda 3. Avstånd till kant i intervall 2 angivet i antal och procent 

Delförsök 
 

Avstånd till kant i intervall 2 (intill tåg) [dm] 
0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

7: 5 lux 0 0 5 11 11 23 7 15 24 51 
8: 1 lux 0 0 6 13 10 21 2 4 29 62 

 
Vid jämförelse av resultaten för delförsöken visar Tabell 22 och Tabell 23 att en person går 
inom avståndet 0>1 decimeter från kant under delförsök 7 i intervall 1, i övrigt ingen. Inom 
avstånden 1>2, 2>3 och 3>4 decimeter från kant är resultaten varierande och inget tydligt 

mönster kan utläsas. 
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7.3.3.1. Inlärningseffekt 

I Tabell 24 har avståndsresultat för delförsök 2 och 7 samt delförsök 3 och 8 i intervall 1 
sammanställts för att de på ett enkelt vis ska kunna jämföras. Delförsök 2 jämförs med 

delförsök 7 och delförsök 3 jämförs med delförsök 8. 

Tabell 24. Tabellen visar skillnaden i intervall 1 mellan delförsök 2 och 7 samt delförsök 3 och 8 vilka 
utfördes under samma förutsättningar. 

 
Delförsök 

 
 

Intervall 1 (intill kant fri mot omgivningen) 

Avstånd till kant [dm] 

0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

2: 5 lux 0 0 3 6 4 8 9 18 33 67 
7: 5 lux 1 2 3 6 8 17 4 9 31 66 
3: 1 lux 0 0 2 4 10 20 4 8 33 67 
8: 1 lux 0 0 4 9 10 21 4 9 29 62 

 
Vid jämförelse av resultaten visar Tabell 24 att fler personer väljer att gå närmare kanten i 
delförsök 7 än i delförsök 2 vilket kan tydas inom avstånden 0>1, 1>2 samt 2>3 decimeter 

från kant. Samma resonemang gäller vid jämförelse av delförsök 3 och 8.  

I Tabell 25 har avståndsresultat för delförsök 2 och 7 samt delförsök 3 och 8 i intervall 2 
sammanställts för att de på ett enkelt vis ska kunna jämföras. Delförsök 2 jämförs med 

delförsök 7 och delförsök 3 jämförs med delförsök 8. 

Tabell 25. Tabellen visar skillnaden i intervall 2 mellan delförsök 2 och 7 samt delförsök 3 och 8 vilka 
utfördes under samma förutsättningar. 

 
Delförsök 

 
 

Intervall 2 (intill tåg) 

Avstånd till kant [dm] 

0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

2: 5lux 0 0 5 10 4 8 9 18 31 63 
7: 5lux 0 0 5 11 11 23 7 15 24 51 
3: 1lux 1 2 1 2 11 22 4 8 32 65 
8: 1lux 0 0 6 13 10 21 2 4 29 62 

 
Vid jämförelse av resultaten visar Tabell 25 att fler personer väljer att gå närmare kanten i 
delförsök 7 än delförsök 2 vilket kan tydas inom avståndet 2>3 decimeter från kant. Vid 

jämförelse av delförsök 3 och 8 visar resultatet likt tidigare resonemang även här att fler 
personer väljer att gå närmare kanten i delförsök 8 än 3, vilket återspeglas tydligast inom 

avståndet 1>2 decimeter från kant. 
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 Försöksrunda 4 

I Tabell 26 redovisas varje registrerad försökspersons fotnedsättning i intervall 1 angivet i 

antal och procent för delförsök 9–16. 

Tabell 26. Försöksrunda 4. Avstånd till kant i intervall 1 angivet i antal och procent. 

Delförsök 
 

Avstånd till kant i intervall 1 (intill kant fri mot omgivningen) [dm] 
0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % Antal 

[st.] % Antal 
[st.] % 

9: 5 lux 0 0 4 8 11 23 2 4 31 65 
10: 1 lux 0 0 2 4 15 31 2 4 30 61 
11: 5 lux 0 0 4 9 11 23 7 15 25 53 
12: 1 lux 0 0 3 6 15 32 2 4 27 57 
13: 5 lux 1 2 4 8 5 10 10 21 28 58 
14: 1 lux 0 0 4 8 12 24 4 8 29 59 
15: 5 lux 0 0 8 17 10 21 6 13 24 50 
16: 1 lux 0 0 11 22 8 16 3 6 27 55 

 
I Tabell 27 redovisas varje registrerad försökspersons fotnedsättning i intervall 2 angivet i 

antal och procent för delförsök 9–10 och 13–14.  

Tabell 27. Försöksrunda 4. Avstånd till kant i intervall 2 angivet i antal och procent. 

Delförsök 
 

Avstånd till kant i intervall 2 (intill tåg) [dm] 
0>1 1>2 2>3 3>4 >4 

Antal 
[st.] 

% Antal 
[st.] 

% Antal 
[st.] 

% Antal 
[st.] 

% Antal 
[st.] 

% 

9: 5 lux 0 0 6 13 10 21 4 8 28 58 
10: 1 lux 0 0 4 8 10 21 5 10 29 60 
13: 5 lux 1 2 1 2 8 17 11 23 27 56 
14: 1 lux 0 0 5 11 10 21 3 6 29 62 

7.3.4.1. Försöksrunda 1: Jämförelser med hänsyn till ljusstyrkan 

Resultatet i Tabell 26 visar att en person valde att gå inom avståndet 0>1 decimeter från kant 
under delförsök 13 med ljusstyrkan 5 lux, under delförsök med ljusstyrkan 1 lux gick ingen 
inom detta intervall. I övrigt kan inget mönster tydas gällande ljusstyrkans påverkan på 
resultatet i Tabell 26. Lika resonemang som förts för resultatet i Tabell 26 gäller även för 

Tabell 27. 

7.3.4.2. Försöksrunda 1: Jämförelser med hänsyn till intervallets placering 

Vid jämförelse av avståndresultaten med hänsyn till intervallen placering visar Tabell 26 och 
Tabell 27 att i de två avstånden 0>1 och 1>2 närmast kant väljer flest personer att gå i 
intervall 2 då tåget är placerat intill gångbanan i tre av fyra delförsök i jämförelse med 

intervall 1. I Övrigt är resultaten vid jämförelserna av blandad karaktär för de två intervallen.   
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 Kommentarer kring avstånd till kant 

Gällande ljusstyrkans påverkan på resultatet har ett mönster varit svårt att utläsa på grund av 
att genererade resultat i de olika delförsöken har varit av blandad karaktär för de olika 

ljusstyrkorna.  

Gällande påverkan av mätpunkternas placering visar resultatet att personerna går närmare 

kanten i högre grad i intervallet som var beläget intill det simulerade tåget i jämförelse med 

intervallet som var beläget intill kanten som var fri mot omgivningen.   

I de senare genomförda delförsöken, delförsök 7 och 8, valde fler försökspersoner att gå 

närmare kanten än delförsök 2 och 3. Detta resonemang är genomgående för samtliga 
jämförelser i såväl intervall 1 som intervall 2. Resultatet tyder på att inlärningseffekten kan 

ha en påverkan på resultatet.  

7.4 Enkätundersökning  

Nedan har svaren i enkätundersökningen sammanfattats för Del 1 – Del 4 i enkätformuläret, 
se enkätens utformning i Bilaga 8. I Bilaga 11 återfinns svaren på enkätundersökningen 

detaljerat formulerade i stapeldiagram, procentandelar och tabeller.  

Det var från början 49 personer som deltog i utrymningsförsöket, men eftersom 2 stycken 
avbröt försöket tidigt (efter delförsök 3) är det endast 47 personer som svarade på 

enkätformuläret.  

 Flervalspåståenden (Del 1 – Del 3) 

I Tabell 28 presenteras svaren på flervalspåståendena i enkätundersökningen i procentform 

för respektive påstående och ljusstyrka. Svaren för alla tre ljusstyrkorna (200 lux, 5 lux och 1 
lux) har sammanställts i en och samma tabell för att enkelt kunna jämföra skillnaderna i 
resultatet med avseende på ljusstyrkans påverkan. De olika svarsalternativens innebörd i 

Tabell 28 presenteras i Tabell 29. 

Tabell 28. Tabellen redovisar flervalspåståendenas svarsalternativ samt dess innebörd 

Svarsalternativ Innebörd 

1 Tar helt avstånd 

2 Tar delvis avstånd 

3 Instämmer delvis 

4 Instämmer helt 
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Tabell 29. Resultaten för de 11 flervalspåståendena angivna i procent 

7.4.1.1. Kommentarer kring resultaten för flervalspåståendena 

Nedan följer en kort redogörelse kring varje flervalspåståendes resultat som presenterats 

ovan i Tabell 29.  

Påstående 1: Jag tyckte att höjden från gångbanan ner till golvet kändes obehaglig.  

Det kan av svarsgraderingen konstateras att desto mörkare det var i lokalen desto 
obehagligare tyckte försökspersonerna att höjdskillnaden kändes från gångbanans underlag 

ner till mark.  

Påstående 2: Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att gångbanan var smal. 

  Svarsalternativ graderade från 1–4 redovisas i % 
Nr. Påstående 200 lux 5 lux 1 lux 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 
1 

Jag tyckte att höjden från 
gångbanan ner till golvet 
kändes obehaglig. 

57 25 18 
 
0 
 

49 29 22 0 44 33 23 0 

 
2 

Jag kände mig osäker 
eftersom jag tyckte att 
gångbanan var smal. 

 
53 

 
33 

 
14 

 
0 

 
37 

 
52 

 
11 

 
0 

 
46 

 
39 

 
15 

 
0 

 
3 

Jag kände mig osäker 
eftersom jag tyckte att 
ljusstyrkan var för svag. 

 
96 

 
4 

 
0 

 
0 

 
67 

 
31 

 
2 

 
0 

 
52 

 
35 

 
13 

 
0 

 
4 

Jag hade velat gå om 
långsamtgående, men 
vågade inte på grund av 
den svaga belysningen. 

44 28 28 0 35 39 18 8 24 25 35 16 

 
5 

Jag var rädd att komma till 
skada under försöket. 
 

 
83 

 
15 

 
2 

 
0 

 
79 

 
12 

 
9 

 
0 

 
74 

 
20 

 
4 

 
2 

 
6 

Jag tror jag hade gått 
försiktigare om försöket 
skett i en riktig tunnel. 

 
30 

 
36 

 
16 

 
18 

 
26 

 
37 

 
20 

 
17 

 
24 

 
31 

 
24 

 
21 

 
7 

Jag upplevde att 
gångbanans höjd inte 
påverkade mig nämnvärt. 

 
30 

 
36 

 
16 

 
18 

 
26 

 
37 

 
20 

 
17 

 
24 

 
31 

 
24 

 
21 

 
8 

Jag anser att plattformens 
bredd var fullt tillräcklig 
att gå på. 

 
4 

 
14 

 
34 

 
48 

 
4 

 
19 

 
38 

 
39 

 
6 

 
20 

 
37 

 
37 

 
9 

Jag upplevde att 
ljusförhållandena inte 
påverkade mig nämnvärt. 

 
2 

 
2 

 
23 

 
73 

 
0 

 
27 

 
31 

 
42 

 
2 

 
29 

 
39 

 
31 

 
10 

Jag passerade/hade 
möjlighet att passera 
långsamtgående som gick 
framför mig på gångbanan. 

44 40 16 0 44 35 21 0 44 45 9 2 

 
11 

Jag kände mig säker på att 
jag inte skulle ramla ner 
från gångbanan. 

 
4 

 
16 

 
32 

 
48 

 
11 

 
16 

 
20 

 
53 

 
16 

 
25 

 
20 

 
39 
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Ur resultatet kan utläsas att försökspersonerna upplevde en högre grad av osäkerhet gällande 

gångbanans bredd i delförsök då de mörkare ljusstyrkorna, 5 och 1 lux, tillämpades.  

Påstående 3: Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att ljusstyrkan var för svag. 

En stor skillnad kan tydas från att näst intill 100% av försökspersonerna inte kände någon 
som helst osäkerhet av att ljusstyrkan var för svag vid delförsök utförda med 200 lux till att 
näst intill 50% kände någon form av osäkerhet vid delförsök då 1 lux tillämpades. En 

osäkerhetsökning kan även tydas mellan delförsök utförda med ljusstyrkan 5 lux i jämförelse 

med delförsök utförda med ljusstyrkan 200 lux.   

Påstående 4: Jag hade velat gå om långsamtgående, men vågade inte på grund av den 

svaga belysningen. 

Även här ökade försökspersonernas obehagskänsla desto svagare ljusstyrkan var i lokalen. 
Det kan ur svarsgraderingen utläsas att fler personer hade velat gå om långsamtgående i 
delförsök då de svagare ljusstyrkorna, 1 och 5 lux, tillämpades men inte vågade på grund av 

den svaga belysningen i jämförelse med delförsök då ljusstyrkan 200 lux tillämpades.  

Påstående 5: Jag var rädd att komma till skada under försöket. 

De flesta hade ingen rädsla för att komma till skada under något av delförsöken. En viss 

osäkerhet kan dock tydas vid delförsök då de lägre ljusstyrkorna, 5 och 1 lux, tillämpades.  

Påstående 6: Jag tror jag hade gått försiktigare om försöket skett i en riktig tunnel. 

Här kunde ingen skillnad mellan de olika ljusstyrkorna tydas. Svarsgraderingen är relativt 

jämnt fördelad där hälften av försökspersonerna höll med och andra hälften inte.  

Påstående 7: Jag upplevde att gångbanans höjd inte påverkade mig nämnvärt. 

Ungefär en tredjedel av försökspersonerna ansåg att höjden på gångbanan påverkade dem på 
ett negativt vis i samtliga delförsök. En viss procentökning gällande höjdskillnadens 

påverkan på försökspersonerna kunde tydas under delförsöken utförda med ljusstyrkorna 5 

lux och 1 lux i jämförelse med delförsök utförda med ljusstyrkan 200 lux. 

Påstående 8: Jag anser att plattformens bredd var fullt tillräcklig att gå på. 

De flesta ansåg att plattformens bredd var fullt tillräcklig att gå på. Vid delförsök utförda med 
de lägre ljusstyrkorna, 5 lux och 1 lux, fanns en viss tveksamhet gällande om gångbanans 

bredd var tillräcklig eller ej.  

Påstående 9: Jag upplevde att ljusförhållandena inte påverkade mig nämnvärt. 

Majoriteten av försökspersonerna ansåg att ljusförhållandena vid 200 lux inte påverkade 

dem nämnvärt i jämförelse med de lägre ljusstyrkorna där ljusstyrkan påverkade majoriteten 
av försökspersonerna. En skillnad mellan delförsök utförda med 5 lux och 1 lux kunde också 
utläsas där försökspersonerna ansåg att ljusförhållandena påverkade dem mer vid 1 lux än 

vid 5 lux.  
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Påstående 10: Jag passerade/hade möjlighet att passera långsamtgående som gick framför 

mig på gångbanan. 

Majoriteten av försökspersonerna ansåg att de inte hade möjlighet att passera 

långsamtgående framför dem. Detta resultat är genomgående för samtliga ljusstyrkor.  

Påstående 11: Jag kände mig säker på att jag inte skulle ramla ner från gångbanan. 

De flesta försökspersonerna var säkra på att inte ramla ner från gångbanan. En 

osäkerhetsökning kan dock tydas vid de lägre ljusstyrkorna, 5 lux och 1 lux.  

 Öppna frågor (Del 1 - Del 3) 

Nedan har svaren för de öppna frågorna i del 1–3 av enkäten sammanfattats. En 

övergripande sammanfattning har gjorts för att generera en helhetsbild av resultatet.  

Fråga 1: Hur upplevde du situationen på gångbanan då två personflöden möttes? 

Ungefär hälften av försökspersonerna ansåg att utrymningen blev mer problematisk desto 
mörkare det var i lokalen. Flera av försökspersonerna ansåg även att situationen upplevdes 
stressig och obehaglig då de två personflödena möttes. Den andra hälften av 
försökspersonerna ansåg inte att det var några problem att utrymma då två personflöden 

möttes.  

Flera av försökspersonerna kommenterade att de första delförsöken då ett sammanfallande 
flöde tillämpades upplevdes mer stressiga och problematiska än senare genomförda 
delförsöken av samma karaktär. De ansåg att eftersom de redan genomfört flera liknande 
delförsök tidigare blev de vana med försöksproceduren samt bekväma i miljön vilken gjorde 

att obehagskänslan försvann och även känslan av en allvarlig utrymningssituation. 

Försökspersonerna tvekade således mindre i de senare genomförda delförsöken.   

Fråga 2: Hur upplevde du utrymningsförloppet baserat på belysningsintensiteten? 

Flera av försökspersonerna ansåg att delförsöken under de svagare ljusstyrkorna, framförallt 
1 lux, kändes stressigare och obehagligare än övriga delförsök. De ansåg att utrymningen gick 
långsammare desto mörkare det var i lokalen. Flera ansåg även att de behövde gå försiktigare 

för att inte snubbla eller trampa andra försökspersoner på hälarna.  

Fråga 3: Övriga kommentarer om delförsöket med 200 lux ljusstyrka: 

Flera av försökspersonerna kommenterade likt: 

”Efter ett par delförsök upplevde jag en slags vana och det bidrog till att delförsöken blev 
mer en rutin. ”Verklighetskänslan” avtog med tiden och antal delförsök”. Flera upplevde att 
de vande sig vid försöksproceduren och miljön ledde till att allvarskänslan av 

utrymningsförsöket uteblev.  
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 JA- och NEJ- frågor/Öppna frågor (Del 4) 

Nedan har svaren på JA- och NEJ- frågorna i del 4 i enkäten sammanställts i procentform. 

Fråga 1: Två försök genomfördes där nödbelysningen var placerad i golvet längs 
gångbanans kant. I det första försöket var ljusstyrkan 1 lux och i det andra försöket var 

ljusstyrkan 5 lux. Upplevde du någon skillnad? 

Totalt svarade 28 personer (61%) ”NEJ” och 18 personer (39%) ”JA” på frågan.  
Flera av försökspersonerna ansåg att ljusslingan placerad på gångbanans underlag bländade. 

De föredrog den svagare ljusstyrkan, 1 lux, då denna ljusslinga var tänd.  

Fråga 2: Om du jämför delförsöken med nödbelysning placerad i golvet längs gångbanans 
kant och de delförsök där nödbelysningen var placerad på väggen, upplevde du någon 

skillnad avseende hur nära gångbanans kant du eller övriga försökspersoner valde att gå?  

Totalt svarade 13 personer (28%) ”NEJ” och 33 personer (72%) ”JA” på frågan.  
Majoriteten av de försökspersoner som svarat ”JA” på frågan ansåg att de vågade gå närmare 
kanten då ljusslingan på gångbanans underlag var tänd då kanten på gångbanans underlag 

markerades på ett tydligt sätt.  

Fråga 3: Övriga kommentarer om delförsöken med nödbelysning placerad i golvet längs 

gångbanans kant: 

Flera försökspersoner ansåg sig på ett lättare vis kunna avgöra var kanten på gångbanan var 
vilket genererade att de kände sig säkrare att gå närmare kanten. Samtidigt ansåg flera att 
ljusslingan som var placerad på gångbanans underlag genererade en bländande känsla vilket 

ledde till en viss osäkerhet.  

7.5 Jämförelse av utrymningsförsök 
Det aktuella försöket jämförs i detta kapitel med utrymningsförsöket utfört av Carlson (2017) 
i Skarpnäcks tunnelbana som beskrivits i kapitel 5.3. De parametrar som jämförs är 

personflöden samt försökspersonernas avstånd till kant. 

Totalt jämförs 3 delförsök i det aktuella försöket, delförsök 1, delförsök 2 och delförsök 3, 
med delförsök 1 utfört vid utrymningsförsöket i Skarpnäcks tunnelbana. Se Tabell 30 för 
gällande förutsättningar under delförsöken som jämfördes. Delförsök 1 utfördes i båda 

utrymningsförsöken med gångbanebredden 1,2 meter, med lika flödesriktning och med 
lokalernas befintliga belysning tillämpad, varför dessa försök är mest lika. Skillnaden mellan 
delförsök 2 och 3 i det aktuella försöket och delförsök 1 utfört i Skarpnäcks tunnelbana var 
den rådande ljusstyrkan under delförsöken. Varför alla tre delförsök i den aktuella studien 
togs med i jämförelsen med utrymningsförsöket i Skarpnäcks tunnelbana är för att 

undersöka eventuella skillnader i resultaten där varierade ljusstyrkor kan vara en bidragande 

faktor.  
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Tabell 30. Tabellen redovisar de delförsök som jämförts med dess ingående förutsättningar 

Delförsök ingående i 
aktuella försöket Bredd [m] Ljusstyrka 

1 1,2 200 lux 
2 1,2 5 lux 
3 1,2 1 lux 

Delförsök ingående i försöket i 
Skarpnäcks tunnelbana Bredd [m] Ljusstyrka 

1 1,2 300 lux 

 Jämförelse av personflöden 

De personflöden som jämförs genererade från det aktuella försöket är hämtade från Tabell 
10, se personflödesresultat för delförsök 1–3. De personflödesresultat som jämförs 
genererade från försöket i Skarpnäcks tunnelbana är hämtade från Tabell 4 och har 

sammanställts i Tabell 31 nedan.   

Tabell 31. Personflödesresultat genererade från delförsök 1 från försöket i Skarpnäcks tunnelbana, 
(Carlson, 2017) 

 Flöde (medelvärde) 
[Personer/femsekundersintervall] 

Gångbana med 
tåg intill 7,9 

Gångbana utan 
tåg intill 6,1 

 
I Tabell 32 har personflödesresultat från det aktuella försöket och personflödesresultat från 
delförsöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana sammanställts. I tabellen har värden för det 

aktuella försöket markerats med en blå bakgrund och värden framtagna vid försöket i 

Skarpnäcks tunnelbana markerats med en grön bakgrund.  

Tabell 32. Jämförelse mellan personflöden framtagna i aktuella försöket och försöket utfört i 
Skarpnäcks tunnelbana 

Personflöde  
Medelvärde [personer/femsekundersintervall] 

Delförsök Aktuella försöket 

Punkt intill tåg 
1 9,4 
2 8,2 
3 7 
1 7,9 
Punkt intill kant fri mot omgivningen 

1 8,2 
2 7 
3 7 
1 6,1 

 
Vid jämförelser av resultaten i Tabell 32 kan det utläsas att delförsöken som genomfördes i 
den aktuella studien generellt sett har ett högre personflöde i jämförelse med delförsök 1 som 
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utfördes i Skarpnäcks tunnelbana. Vad som är lika för resultaten genererade från det aktuella 
försöket och från försöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana är att personflödena framtagna i 
punkten som är intill tåget är högre än i punkten som är intill kanten som är fri mot 
omgivningen. Vidare är resultaten genererade från försöket i Skarpnäcks tunnelbana mer lika 

resultaten genererade i delförsök 2 och 3 än delförsök 1 i den aktuella studien.  

 Jämförelse av avstånd till kant 

Avståndsresultaten för delförsök 1–3 i det aktuella försöket har hämtats från Tabell 19 för 
intervallet intill kant som är fri mot omgivningen och i Tabell 20 för intervallet intill kant 
belägen intill det simulerade tåget. Avståndsresultaten för delförsök 1 genererade från 

försöket i Skarpnäcks tunnelbana har hämtats från Tabell 5. 

I Tabell 33 och Tabell 34 har försökspersonernas avstånd till kant i det aktuella försöket och 
försöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana sammanställts. Delförsöken från det aktuella 
försöket är markerade med en blå bakgrund och resultatet framtaget vid utrymningsförsöket 

i Skarpnäcks tunnelbana är markerat med en grön bakgrund. Andelen som går inom 
intervallen är uttryckt i procent, skillnaden är att i det aktuella examensarbetet har inga 
decimaler använts i resultatet vilket det har i rapporten om utrymningsförsöket utfört i 

Skarpnäcks tunnelbana.  

Tabell 33. Jämförelse av avstånd till kant i aktuella försöket och försöket utfört i Skarpnäcks 
tunnelbana. Intervall som jämförs är då inget tåg var placerat bredvid gångbanan. Andelen som 
går inom intervallen är uttryckt i procent. 

Avstånd till kant [dm] 
Intervall intill kant fri mot omgivningen 

Delförsök 1>2 2>3 3>4 >4 
1 10% 18% 18% 53% 
2 6% 8% 18% 67% 
3 4% 20% 8% 67% 
1 0,94% 5,66% 15,09% 78,30% 

 
Vid jämförelse av resultaten för de två utrymningsförsöken visar Tabell 33 att fler personer 
valde att gå närmare kanten inom avstånden 1>2 och 2>3 decimeter från kant i det aktuella 
försöket än i försöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana. Inom avståndet 3>4 decimeter från 

kant är resultaten varierande mellan de båda utrymningsförsöken, men i 2 av 3 delförsök gick 
fler personer inom dessa avstånd i det aktuella försöket i jämförelse med utrymningsförsöket 
utfört i Skarpnäcks tunnelbana. Inom avståndet >4 decimeter från kant valde fler personer 
att gå i utrymningsförsöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana än i det aktuella 

utrymningsförsöket. 
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Tabell 34. Jämförelse av avstånd till kant i aktuella försöket och försöket utfört i Skarpnäcks 
tunnelbana. Intervall som jämförs är då tåg var placerat bredvid gångbanan. Andelen som går 
inom intervallen är uttryckt i procent. 

Avstånd till kant [dm] 
Intervall intill tåg 

Delförsök 1>2 2>3 3>4 >4 
1 12% 22% 8% 57% 
2 10% 8% 18% 63% 
3 4% 22% 8% 65% 
1 3,19% 14,89% 9,57% 72,34% 

 
Tabell 34 visar att fler personer valde att gå närmare kanten inom avståndet 1>2 decimeter 
från kant i det aktuella försöket än i försöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana. Inom avståndet 

2>3 decimeter från kant valde fler personer, i två av tre fall, att gå i det aktuella 
utrymningsförsöket i jämförelse med försöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana. Inom 
avstånden 3>4 och 4> decimeter från kant valde fler personer att gå i utrymningsförsöket 

utfört i Skarpnäcks tunnelbana än i det aktuella utrymningsförsöket.  

Sammantaget visar resultatet att fler personer väljer att gå inom avstånden närmast kanten i 
det aktuella utrymningsförsöket än i utrymningsförsöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana 

vilket är ett resonemang som gäller för både Tabell 33 och Tabell 34.  

7.5.2.1. Viktat medelvärde 

Viktade medelvärden togs fram för att på ett enkelt vis kunna jämföra delförsöken med 

avseende på avstånd till kant med varandra. Viktade medelvärden togs fram i punkt utan tåg 
intill gångbanan för delförsök 1–8 i den aktuella studien och för delförsök 1 i försöket utfört i 
Skarpnäcks tunnelbana. I intervall med tåg intill gångbanan togs viktat medelvärde fram för 
delförsök 1–3 och 7–8 i den aktuella studien och för delförsök 1 i försöket utfört i Skarpnäcks 
tunnelbana. Eftersom att de yttersta mätpunkterna utgörs av en decimeter breda avstånd 
medan det innersta avståndet är 8 decimeter brett ersätts avstånden med punkter. Punkten 

för varje avstånd bestäms till 0,5 decimeter från avståndets kant. Det medför att avståndet 
0>1 decimeter från kant har värdet 0,5 decimeter, avståndet 1>2 decimeter från kant har 
värdet 1,5 decimeter, avståndet 2>3 decimeter från kant har värdet 2,5 decimeter, avståndet 
3>4 decimeter från kant har värdet 3,5 decimeter och avståndet >4 decimeter från kant har 
värdet 4,5 decimeter. I Tabell 35 och Tabell 36 redovisas de viktade avståndsmedelvärdena 

för den aktuella studien samt för delförsök 1 utfört i Skarpnäcks tunnelbana. Delförsöken 
från den aktuella studien har markerats med en blå bakgrund och delförsöket från 
Skarpnäcks tunnelbana har markerats med en grön bakgrund. Beräkningarna av de viktade 

medelvärdena redovisas i Bilaga 12. 
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Tabell 35. Jämförelse av viktade avståndsmedelvärden i punkt intill kant som är fri mot 
omgivningen 

Intervall intill kant fri mot omgivningen 
Delförsök Viktat medelvärde av avstånd till kant [dm] 

1 3,89 
2 3,97 
3 3,64 
4 3,59 
 5 3,59 
6 3,61 
7 3,73 
8 3,80 
1 4,05 

 
Enligt Tabell 35 är det viktade medelvärdet för avstånd till kant som högst i delförsök 1 från 
försöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana med ett värde på 4,05 decimeter från kant. Jämförs 
detta delförsök med övriga delförsök utförda i den aktuella studien kan det utläsas att 
delförsök 1 och 2 i den aktuella studien genererar snarlika medelvärden på 3,89 och 3,97 

decimeter från kant.  I övrigt är de viktade avståndsmedelvärdena lägre i delförsök utförda i 

den aktuella studien i jämförelse med delförsök 1 utfört i Skarpnäcks tunnelbana 

Tabell 36. Jämförelse av viktade medelvärden för avstånd till kant i punkt intill tåg  

Intervall intill tåg 
Delförsök Viktat medelvärde av avstånd till kant [dm] 

1 3,83 
2 3,85 
3 3,60 
7 3,85 
8 3,56 
1 4,01 

 
Enligt Tabell 36 är det viktade medelvärdet för avstånd till kant även här som högst i 
delförsök 1 från försöket utfört i Skarpnäcks tunnelbana med ett värde på 4,01 decimeter från 

kant. Jämförelser visar att delförsök 1 och 2 i den aktuella studien även här genererar 
snarliga medelvärden på 3,83 och 3,85 decimeter från kant som för delförsök 1 utfört i 
Skarpnäcks tunnelbana. I övrigt är de viktade avståndsmedelvärdena lägre i delförsök 

utförda i den aktuella studien i jämförelse med delförsök 1 utfört i Skarpnäcks tunnelbana.  

Sammantagen visar jämförelser i Tabell 35 och Tabell 36 att försökspersonerna gick närmare 
kanten i delförsöken utförda i den aktuella studien i jämförelse med delförsök 1 utfört i 

Skarpnäcks tunnelbana.   
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8 DISKUSSION  

8.1 Metod och utförande 
Att säker utrymning i spårtunnlar är en svår nöt att knäcka är sedan tidigare känt. Att 
upphöjda gångbanor i tunnlar är ett underlättande komplement vid en utrymning 

bekräftades bland annat vid intervjun med Håkan Frantzich (personlig kommunikation, 16 
april, 2017). Frantzich ansåg att det vore bra om nya tunnlar försågs med upphöjda 
gångbanor. Vad som framgick vid intervjun med Maria Nilsson från Trafikverket (personlig 
kommunikation, 13 april, 2017) var dock att de inte endast ur utrymningsperspektiv planerar 
att förse tunnlar med upphöjda gångbanor. Nilsson påstod att det beror på att det inte finns 

mycket tidigare forskning som visar vilken påverkan upphöjda gångbanor har på säkerheten. 
Forskning inom detta område är därför av stor vikt och visar på att ämnesvalet till 

examensarbetet är högst relevant.  

Trafikverket (2011a) föreskriver att ljusstyrkan i marknivå inte får understiga 1 lux samt att 

nödbelysningens ljuskällor inte får vara placerade med större avstånd än 30 meter från 
varandra i järnvägstunnlar. Det innebär, rent teoretiskt, att försöket skulle kunnat 
genomförts med endast en ljuskälla placerad i en punkt på den 20 meter långa gångbanan. 
Anledningen till att det alternativet inte valdes var att en jämn ljusstyrka längs med hela 
gångbanan eftersträvades och försöket syftade till att undersöka försökspersonernas 

agerande under specifika ljusförhållanden. Hade endast en eller ett par ljuskällor använts 
hade ljusstyrkan på gångbanans underlag varierat och resulterat i en starkare ljusstyrka 
under varje ljuskälla och svagare ljusstyrka mitt emellan dessa vilket hade gjort det svårt att 

utreda hur stor påverkan varje specifik ljusstyrka haft på resultat. 

Under försöket var belysningen placerad på 2,0 meters höjd medan den enligt Trafikverket 
(2011a) ska vara monterad på 0,5–1 meter ovanför gångbanans underlag. Sättet som 
belysningen anordnades på under det aktuella försöket avvek därför ifrån det föreskrivna sätt 
som nödbelysning ska anordnas på. Anledningen till att ljusslingan placerades på höjden 2,0 

meter var för att ljusslingan gav ifrån sig ett så pass starkt sken då den var neddimrad på 
lägsta kapacitet att ljusstyrkan översteg 1 lux på gångbanans underlag då den placerades 
lägre än två meter på skärmväggen.  Rimligt att anta är att belysningens placering inte får så 
stor påverkan på resultaten då det inte användes någon rök vid försöket. Hade det använts 
rök för att simulera brandgaser hade sikten blivit sämre med försökets placering av ljuskällan 

än med den föreskrivna, men så var inte fallet.  

Att LED-ljusslingorna placerades på två olika sätt, på gångbanans underlag och på 
skärmväggen, gjorde det möjligt att studera för- och nackdelar med nödbelysningens 
placering. Det framkom i enkätundersökningen att försökspersonerna ansåg att LED-

ljusslingorna som var placerade på skärmväggen inte gav upphov till någon bländande känsla 
vilket de ansåg att LED-ljusslingan som var placerad på gångbanans underlag gjorde. Det 
framkom även att försökspersonerna ansåg att gångbanans kant markerades på ett tydligt vis 
då ljusslingorna på gångbanans underlag var tända vilket medförde att försökspersonerna 
vågade gå närmare kanten. Med andra ord skulle en nödbelysning placerad i kant på 
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gångbanans underlag kunna utgöra en fördelaktig placering i tunnlar om ljusstyrkan och 

belysningstypen anpassades så att ingen bländande känsla framkallas. 

Den okulära analysmetod som användes för att extrahera resultaten ur videoupptagningarna 
hade sina för- och nackdelar. Exempelvis var det svårt att i vissa fall konstatera att en 
försökspersons fotnedsättning befann sig inom ett visst intervall. En alternativ metod skulle 
vara att ha sensorer som registrerar varje fotnedsättning i underlaget på den gångbana där 
försökspersonerna rörde sig. Det skulle öka både upplösningen på avståndsmätningen från 

kant samt precisionen. Ett annat alternativ skulle vara att införskaffa en mjukvara som läser 
av videofilmerna och på sådant sätt återger ett bättre resultat än vad det mänskliga ögat är 
förmöget till. Inga av dessa alternativ utreddes dock, primärt på grund av att den metod som 
innebär att okulärt analysera videoupptagningarna ansågs mest lämpad till detta 
examensarbete på grund av avsaknad av tid och resurser. Den okulära metoden kan dock 
anses ha tillräckligt stor precision för att kunna studera försökspersonernas beteende under 

de olika ljusstyrkorna som tillämpades, detta då den exempelvis har använts vid tidigare 

försök (Carlson, 2017). 

Kamerorna och dess förmåga att återge inspelat material anses vara tillräcklig. Vid 

delförsöken utförda med ljusstyrka 5 och 200 lux syntes det klart och tydligt vad som skedde 
på filmerna. Vid 1 lux var upptagningarna inte längre lika tydliga men fortfarande tillräckligt 
bra för att kunna studera försökspersonernas beteende och rörelser. Vad gäller kamerornas 
placering hade det varit bra om en kamera varit placerad att filma ovanifrån mellan platå A 
och platå B i något intervall där det fanns väggar på båda sidor av gångbanan. Detta hade 

medfört att försökspersonernas fotnedsättning och avstånd till kant kunnat studeras för 
samtliga delförsök. Som fallet blev nu kunde inte avstånd till kant studeras i delförsök 
innehållande två sammanfallande flöden i intervallet där det fanns vägg på båda sidor. I 
övrigt anses kamerornas placering och vinklar bra då samtliga eftersökta parametrar kunde 

studeras på ett tydligt vis. 

Det är svårt att avgöra vilken påverkan den information som gavs till försökspersonerna 
innan försöksstart hade på resultaten. Den informationen som gavs var att 
försökspersonernas beteende skulle studeras vid utrymning på upphöjd gångbana under tre 
specifika ljusförhållanden. Om den informationen var tillräcklig för att påverka 

försökspersonernas agerande, och i sådant fall hur mycket är omöjligt att säga. Vad som dock 
går att konstatera är att ur ett etiskt perspektiv är det svårt att motivera ett försök med 
frivilliga där dessa inte delges syftet med försöket, framförallt om man ser till utformningen 

av SFS (2003), Lag 2003:460 om etikprövning av försök som avser människor. 

Gångbanan som användes vid försöket var av sådan modell som används för att bygga scener 
ämnade olika artistframträdanden, vilket medför att konstruktionen som sådan är stabil. 
Dock inger den inte samma robusta känsla som när man går på underlag utformat av gjuten 
betong, vilket var det underlag som användes i utrymningsförsöket utfört i Skarpnäcks 

tunnelbana av Carlson (2017). Det står för visso inte föreskrivet hos Trafikverket (2011a) att 
de upphöjda gångbanorna ska utföras i gjuten betong. Vilken effekt denna skillnad får på 
resultaten är svårt att avgöra, men som tidigare nämnts, inget specifikt utförande står 

föreskrivet i gällande lagar och normer. 
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Vad gäller antalet försökspersoner skulle det varit önskvärt att fler försökspersoner deltagit, 
dels för att på så sätt kunna skapa en högre persontäthet, men även för att få till en längre 
ström av gående för att därigenom få fler mätningar i varje punkt. Att få fler mätvärden i 
varje punkt skulle kunna medföra ett tydligare resultat då varje enskilt mätvärde inte skulle 

få lika stor påverkan på resultatet. Eftersom försökstillfället var satt en vardagsförmiddag 
antas detta vara den största anledningen till att fler personer inte kunde närvara i 
utrymningsförsöket. Försökstiden antas även vara anledningen till att flest deltagande var 
studenter, vilka hade möjlighet att frånvara en föreläsning eller helt enkelt var lediga från 

skolan på förmiddagen.  

Vad gäller urvalet av deltagande försökspersoner eftersträvades en varierad population. Det 
kan dock konstateras att urvalet inte överensstämmer med en verklig population vilket 
grundar sig i att genomsnittsåldern var låg, ingen person hade någon märkbar 
funktionsnedsättning och inga barn deltog. Önskvärt hade varit om åldersfördelningen varit 

mer spridd och exempelvis minst en rullstolsburen deltagit i försöket för att på så sätt bilda 
en mer realistisk population. Urvalet måste beaktas vid användande av resultaten om 
hastigheter, flöden eller persontätheter används som absoluta värden. Påverkan av den 
deltagande urvalsgruppen på resultatet kan tänkas vara att något bättre värden genererats än 

om en mer blandad population deltagit. 

Den del av utrymningsförloppet som studerades vid det här försöket var endast förflyttning. 
Att studera hela utrymningsförloppet från detektion till förflyttning skulle antagligen ge ett 
mer precist och övergripande resultat. Utefter givna förutsättningar under det aktuella 

försöket fanns inte tid till att studera de tidigare skedena i utrymningsförloppet. Den 
simulerade miljön var heller inte anpassad för det ändamålet och de sekvenser som uppstår 
innan förflyttningen, exempelvis varseblivning. Detta beror bland annat på att de platåer som 

användes för att simulera tåget hade väldigt få likheter med ett verkligt tåg. 

Det går att resonera om valet att märka gångbanan med silvertejp hade någon påverkan på 
försökspersonernas agerande. Märkningen var dock nödvändig för att kunna studera 
förflyttningshastigheter, flöde och försökspersonernas avstånd till kant vid den okulära 
analysen av videoupptagningarna. Inga reflektioner kring detta framkom från de enkäter som 
samlades in efter försöket. Vad som dock går att säga är att uppmärkningen fungerade bra 

med syfte att tydligt indikera avstånd från kant, beräkna förflyttningshastigheter och flöde 

med hjälp av videoupptagningarna. 

8.2 Resonemang kring resultaten 
Vad gäller resultatet för såväl personflöden och förflyttningshastigheter kan det konstateras 
att ljusstyrkan spelar en avgörande roll vilket återspeglas i samtliga resultat. Att osäkerheten 
hos försökspersonerna ökade i takt med svagare belysning återspeglas även i 
enkätundersökningen.  Vad som dock går att diskutera är vilken ljusstyrka som är mest 

fördelaktig för nödbelysning i tunnlar. Under de delförsök som utfördes under de svagare 
ljusstyrkorna, 5 lux och 1 lux, var personflödet lägre i jämförelse med delförsöken utförda 
med ljusstyrkan 200 lux. Ett lägre personflöde kunde även utläsas i delförsöken utförda 
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under 1 lux i jämförelse med delförsöken utförda under 5 lux. Förflyttningshastigheterna var 
även dem lägre i de delförsök som utfördes med ljusstyrkorna 5 lux och 1 lux i jämförelse 
med de delförsök som genomförts med 200 lux. Skillnaderna i resultaten är tydligare mellan 
delförsök utförda med ljusstyrkan 200 lux i jämförelse med delförsök utförda med 

ljusstyrkorna 5 lux och 1 lux. Skillnaderna är däremot mindre tydliga vid jämförelse av 
resultaten för delförsök utförda med ljusstyrkan 5 lux i jämförelse med delförsök utförda med 
ljusstyrkan 1 lux. Viktigt att ta i beaktande är dock att även små skillnader kan vara 
avgörande i en nödsituation varför även små skillnader kan påverka det totala 
utrymningsförloppet. Vad som skulle behöva utredas är om skillnaden är tillräckligt stor för 

att motivera en höjning från den föreskrivna ljusstyrkan om 1 lux (Trafikverket, 2011a), och i 

sådant fall hur stor höjning. 

Inget tydligt mönster gällande ljusstyrkan och personernas närhet till gångbanekanten kunde 
inte tydas. Vad som dock framkom under observationerna från försöket var att 

försökspersonerna, efter att de hade passerat den skärmvägg som simulerade tåget, började 
röra sig ifrån den öppna kanten. När de sedan hade förflyttat sig ungefär 4 meter började 
försökspersonerna återigen söka sig mot den öppna kanten. Detta beteende är inget som 
tidigare studerade försök (Carlson, 2017) har belyst. Beteendet antas vara en kombination av 
försökspersonernas ovilja att röra sig nära den öppna kanten samt deras vilja att gena mot 

slutet av gångbanan. Givet den tesen hade en längre gångbana då varit önskvärd för att 
undersöka om avståndet till den öppna kanten under ett tillräckligt långt intervall skulle vara 
konstant. Att försökspersonerna började gena mot slutet av gångbanan när de såg att de kom 
mot dess slut fick den påverkan på resultat att försökspersonernas avstånd till kanten 
minskade som en funktion av avståndet till slutet av gångbanan, inom ett visst avstånd. Det 

medför även en osäkerhet om de resultat som uppmättes i den punkt där avståndet ansågs 
vara störst är lika stort som om gångbanan hade varit avsevärt längre. Så som det aktuella 
försöket utfördes går det inte med säkerhet att konstatera att de avstånd från kant som 
uppmättes under försöket är det maximala avståndet som skulle uppstå om gångbanan varit 
längre. Som en följd av en längre gångbana hade även en större lokal varit nödvändig. 

Eftersom försöket utfördes i en icke-autentisk miljö där personerna i utrymningsförsöket såg 
att det inte fanns några faror i lokalen samt att det inte fanns något tåg eller räls bidrog 
troligtvis till en minskad respekt för kanten. Detta skulle kunna förklara varför det viktade 
medelvärdet med avseende på avstånd från kant från försöket utfört av Carlson (2017) var 

högre än vid det aktuella försöket.  

I resultatdelen för personflöden och personernas avstånd till kant gjordes inte bara 
jämförelser av resultaten med avseende på ljusstyrkans påverkan på personernas rörelse, 
utan även med hänsyn till tågets placering intill gångbanan och dess påverkan på resultatet. 
Vad som framgick av personflödes- och avståndsresultaten var att den punkt som var 

placerat intill det simulerade tåget framkallade ett högre personflöde än i punkten som var 
placerad intill kanten som var fri mot omgivningen. Gällande avstånd till kant valde fler 
personer att gå närmare kanten i det intervall som var beläget intill det simulerade tåget än i 
intervallet som var beläget intill kant som var fri mot omgivning. Detta tros bero på att det 
simulerade tågets silhuett genererade en betryggande känsla under utrymningsförloppen 

vilket gjorde att personerna kände sig bekvämare att gå närmare kanten samt med högre 

personflöde i jämförelse med då kanten var fri mot omgivningen.  
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När de identiska delförsöken jämförs är det en genomgående trend att de delförsök som 
genomfördes en andra gång, delförsök 7 och 8, uppvisar högre förflyttningshastigheter, 
ökade flöden och en tendens att gå närmare gångbanekanten. Detta skulle kunna vara ett 
resultat av försökspersonernas inlärning och tillvänjning. De resultat som uppmättes under 

utrymningsförsöket återspeglas i enkätundersökningen vilket bekräftar framtagna resultat.  

Gällande lokalens påverkan på resultaten är det rimligt att anta att lokalen som försöket ägde 
rum i ingav ett mer harmoniskt intryck än vad en spårtunnel hade gjort eftersom de flesta 

sedan tidigare är bekanta med gymnastiksalar. Salens karaktär skulle kunna få till följd att 
försökspersonerna vågade röra sig närmare kanten med en högre förflyttningshastighet och 
med ett högre personflöde. Att personerna vågade röra sig mindre försiktigt under försöket 
än vad de hade gjort i en riktig tunnel är även någonting som bekräftas av enkätsvaren samt 
vid jämförelser av resultaten från tidigare genomförda försök (Carlson, Diedrichs och Kumm, 
2017). Under det aktuella försöket höll försökspersonerna generellt sett ett högre personflöde 

samt gick närmare kanten än under tidigare studerat försök. Orsaken kan vara att det 
aktuella försöket utfördes i en gymnastiksal med ett simulerat tåg och räls medan tidigare 
försök (Carlson, Diedrichs och Kumm, 2017) utfördes i en verklig tunnelbana med ett verkligt 

tåg och räls.  

Vad gäller bredden på gångbanan och dess påverkan på försökspersonernas avstånd till kant 
är uppfattningen att den har en påverkan. Detta på grund av den genomgående trend, både i 
resultaten från det aktuella försöket men även resultaten från tidigare försök (Carlson, 2017), 
där försökspersonerna i större utsträckning satte ner sin yttersta fot i intervallet 2>3 

decimeter än i intervallet 3>4 decimeter från kanten. Det skulle kunna bero på en 
kombination av tre faktorer. Den första är försökspersonernas benägenhet att hålla ett visst 
minsta inbördes avstånd. Då gångbanan var för smal för att gå två personer i bredd visade 
videomaterialet från det aktuella försöket att försökspersonerna gick om lott, detta fenomen 
uppstod även vid försöket utfört i tidigare genomfört försök av (Carlson, 2017). Här blir 

försökspersonernas vilja eller ovilja att röra sig nära andra försökspersoner avgörande för 
vilket avstånd till kanten den yttersta försökspersonen får. Den andra faktorn är 
försökspersonernas vilja eller ovilja att befinna sig nära kanten, vilket innebär en 
motverkande effekt mot försökspersonens ovilja att röra sig nära andra försökspersoner. 
Kombinationen av dessa två faktorer avgör den vinkel som uppstår mellan försökspersonerna 

i relation till gångbanans riktning. Den tredje faktorn är den inre försökspersonens avstånd 
till väggen som i kombination med gångbanans totala bredd, som avgör hur stort tillgängligt 

utrymme den yttre försökspersonen har till sitt förfogande. 

Vid det aktuella försöket användes en höjd på gångbanan om 1,24 meter, istället för 

standardhöjden 1,4 meter. Anledningen till höjden var att modulerna som gångbanan 
utgjordes av hade denna maxhöjd och författarna till arbetet fattade i samråd med 
handledare beslutet att denna höjd var tillräcklig för att frambringa den känsla av osäkerhet 

som eftersöktes. Effekterna på resultaten som denna höjdskillnad skapade antas vara ringa. 

Ur det material som fångades upp under försöket går det att extrahera fler resultat än vad 
som gjordes under den här studien, exempelvis mäta avstånd till kant i fler intervall för att 
fånga upp hela gångbanan eller mäta personflöde i fler intervall för att få med hela 
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gångbanan. Om detta skulle gjorts skulle specifika flöden för hela gångbanan kunnat 
bestämmas. Även persontäthet skulle kunnat studeras, inte bara som i det aktuella fallet där 
försökspersonernas positionering i bredd studerades utan även försökspersonernas inbördes 
avstånd längs med gångbanan. Anledningen till att dessa resultat inte studerades i det här 

examensarbetet berodde av tidsbrist. 
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9 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet var att utreda sambandet mellan svaga ljusförhållanden, 
människors beteende och förflyttning vid självutrymning på upphöjd gångbana i tunnel. 
Dessa parametrar kunde med litteraturstudien och intervjuer som kunskapsgrund studeras i 
det praktiska utrymningsförsöket vilket utgjorde kärnan i arbetet. De deltagande 
försökspersonerna i utrymningsförsöket bestod till stor del av en homogen population av 
unga studerande vilket medför att resultaten för hastigheter, flöde och personernas närhet till 

kant inte kan anses representera en blandad population och bör därför användas med 

eftertanke. 

Det kan utifrån framtagna resultat konstateras att ljusstyrkan påverkade såväl personernas 

förflyttningshastigheter som personflöden. Starkare ljusstyrkor genererade en effektivare 
förflyttning. Slutsatsen av dessa resultat är därför att det finns ett samband mellan starkare 

ljusstyrkor och snabbare förflyttning. 

Det simulerade tåget som var beläget intill gångbanan påverkade personernas förflyttning på 
gångbanan. I den mätpunkt och i det intervall som var beläget intill det simulerade tåget 
uppvisade personerna en högre förflyttningshastighet och ett högre personflöde samt en 
tendens att gå närmare kanten i jämförelse med i mätpunkten och intervallet som var beläget 
intill kanten som var fri mot omgivningen. Slutsatsen av detta är att en gångbana som 
angränsas av föremål, i detta fall skärmväggar, på båda sidor genererar en högre grad av 

trygghet vilket bidrar till en effektivare förflyttning.  

Gällande hur nära kanten försökspersonerna rörde sig på den upphöjda gångbanan kunde 
inget tydligt mönster utläsas. Vad som däremot gick att tyda ur enkätundersökningen var att 

personerna kände sig säkrare att gå närmare kanten då ljusslingan som var placerad på 
gångbanans underlag var tänd. Slutsatsen är därför att en nödbelysning placerad i kant på 
gångbanans underlag skulle kunna utgöra en fördelaktig placering av nödbelysning i tunnlar 
med avseende på personernas avstånd till kant om utformningen och belysningstypen 

anpassas så att ingen bländande känsla framkallas.  

Påverkan av försökspersonernas inlärningseffekt kunde tydas i samtliga framtagna resultat. 
Inlärningseffekten bör därför beaktas i vid hantering av resultaten. Denna slutsats bekräftas 
även i enkätundersökningen av försökspersonernas subjektiva upplevelser på försöket där 
flera upplevde att de efter ett antal genomförda försök kände sig bekväma i försöksmiljön och 

med försöksproceduren. 
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10 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Det har under arbetets gång väckts en del frågor och funderingar vilka kan anses intressanta 

att undersöka vidare. 

En aspekt som inte behandlats i detta arbete är möjligheten för personer med olika 
funktionsnedsättningar att utrymma på upphöjd gångbana under svaga ljusförhållanden. En 

mer varierad population hade bättre speglat en typisk samhällspopulation. Att såväl 
gångbanans bredd som rådande ljusstyrkan har en påverkan på utrymningen är känt, men 
inte i vilken grad kombinationspåverkan av dessa har på resultatet. Att utföra 
utrymningsförsök med en kombinationspåverkan av gångbanans bredd och ljusstyrka med 

en blandad population skulle därför vara av intresse att studera.  

Eftersom flera av försökspersonerna ansåg att ljusslingan som var placerad på gångbanans 
underlag genererade en bländande känsla men samtidigt markerade gångbanans kant på ett 
tydligt sätt vilket ökade säkerhetskänslan skulle det vara intressant att undersöka någon 

annan form att markering eller ljusanordning som placeras på gångbanans underlag och 

kant.  
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BILAGA 1: INTERVJUER  
 

Trafikverket:  

Maria Nilsson – Säkerhetsspecialist på Trafikverket 

- Vad anser du om upphöjda gångbanor? Är det ett underlättande medel vid utrymning? 

Det är inte främst ur utrymningsperspektiv upphöjda gångbanor placeras i tunnlar utan det 

är främst för att få plats med kabelgator i tunnlar där det tillexempel är dålig bergtäckning 
menar Maria Nilsson. Man placerar därefter en upphöjd gångbana i betong över 
kabelgatorna. En bieffekt av de upphöjda gångbanorna är att det går lättare att ta sig ut ur 
tåget. Maria Nilsson förklarar vidare att trafikverket följer de krav och rekommendationer 
som framgår i TSD för Tunnelsäkerhet att gångbanan ska vara i belägen i rälsöverkant. 

Utrymningsberäkningar får vidare avgöra om man får ut människor ur tåget tillräckligt fort 
eller om ytterligare säkerhetsåtgärder krävs såsom tillexempel bredare gångbanor eller tätare 
mellan tvärtunnlar. Det har inte förrän nu börjat forskas om upphöjda gångbanors påverkan 
på utrymningen säger Maria Nilsson. Ett utrymningsförsök utfördes på Skarpnäcks 
tunnelbanestation i Stockholm, försöket utfördes av Carlson (2017) på uppdrag av 

Trafikverket, där upphöjda gångbanors påverkan på utrymningen testades. Detta arbete är 
inte färdigt ännu utan är under process. Beroende på detta resultat kan riktlinjer tas fram 
över hur utrymmandes gånghastighet på upphöjda gångbanor ska användas i 

utrymningsberäkningar säger Maria Nilsson.  

- Hur ser ni på problematiken kring funktionsnedsattas utrymning ur spårtunnlar utan 

upphöjda gångbanor?   

Det är främst andra faktorer än utrymning som styr valet av upphöjda gångbanor, bland 

annat för att underlätta för funktionshindrade fortsätter Maria Nilsson. I de fall som man har 
upphöjda gångbanor så underlättas utrymningen ur tåget för funktionshindrade. Oavsett om 
upphöjda gångbanor eller om gångbanor som är i höjd med rälsöverkant används så gäller 
självräddning från tåget och utrymningsberäkningar ska visa att passagerare hinner 

utrymma innan kritiska förhållanden i de flesta fallen av antalet simulerade scenarion. 

- Hur ser framtiden ut vid exploateringen av spårtunnlar? Planeras det att förse dem med 

upphöjda gångbanor?  

Eftersom upphöjda gångbanor genererar en kostnad för bland annat extra betong planerar 
man inte endast ur utrymningsperspektiv att försätta tunnlar med upphöjda gångbanor säger 
Maria Nilsson. Man tittar i första hand på om man klarar utrymningen med hjälp av 
gångbanor placerade i rälsöverkant. Det är en vägning mellan kostnads- och 
utrymningshänseende menar Maria Nilsson. Visar det pågående arbetet från 

utrymningsförsöket i Skarpnäcks tunnelbana på stora fördelar är det något att ta i beaktning 

och kommer eventuellt att generera riktlinjer säger Maria Nilsson avslutningsvis.  



 

 

Lunds universitet:  

Håkan Frantzich – Forskare vid Avdelningen för Brandteknik 

- Vad anser du om upphöjda gångbanor? Är det ett underlättande medel vid utrymning? 

Ja, upphöjda gångbanor underlättar vid en utrymning om höjden anpassas efter fordonen 
som använder tunneln. Hjälper nog främst personer med rörelsesvårigheter och personer 
med rollator, barnvagnar mm. Flera arbeten har påvisat nyttan, se t ex Tunnelutrymning: 

Effekten av gångbanans bredd på förflyttningshastighet vid utrymning i en spårtunnel, 
Ahlfont, Jenny and Vermina Lundström, Frida. Annat exjobb visar att tunneltvärsnittet kan 

minskas om utrymningsvägarna placeras högre = mindre kostnad för borrning. 

- Skulle du vilja se att framtida exploatering av spårtunnlar förses med upphöjda gångbanor? 

Det vore bra om nya tunnlar försågs med upphöjda gångbanor. Men det är ju ett beslut som 

tas i samband med en projektering. 

  



 

 

BILAGA 2: SÄKERHETSRUTINER 

Säkerhetsrutiner – Utrymningsförsök i Mariaberget 

Utrymningsförsöket utförs i Mariaberget i Västerås. Mariaberget är en 
undermarksanläggning och uppfyller de krav som ställs på reglering av ljusstyrkor som krävs 
för genomförandet av utrymningsförsöket. I Mariaberget bedrivs i dagsläget inte någon 
verksamhet och brandskyddet är i sin nuvarande utformning inte tillfredsställande. För att 
trygga en säker utrymning i händelse av brand eller rökutveckling i samband med 
förberedelser inför utrymningsförsöket, under utrymningsförsöket eller under erforderliga 
efterarbeten följer här en beskrivning av åtgärder som behöver vidtas under planerings- och 
byggnationsfasen samt under själva utrymningsförsöket.  

Det utrymme som försöket utförs i är 11,25x26 meter och har två av varandra oberoende 
utrymningsvägar. Det finns totalt 3 stycken utrymningsvägar ut från anläggningen.  

Under planerings- och byggskedet 

Bemanning 
Vid arbete i Mariaberget ska alltid arbete ske i par. Ensamarbete får inte förekomma. 
Förvaltare och projektledning ska alltid informeras om vilka tider arbete kan förekomma i 
anläggningen. Då det är av stor vikt att veta hur många som befinner sig i anläggningen 
kommer en personalliggare att placeras vid ingången mot Skepparbacksskolan, där tid för 
ankomst ska noteras och signeras samt plats för arbete anges. När anläggningen lämnas ska 
utskrivning mot samma lista ske, så att det via denna logg går att veta om någon befinner sig 
i anläggningen. Det ska alltid finnas utsedd person – utrymningsledare – som i händelse av 
brand eller utrymning av annan orsak, tar personalliggare och möter upp räddningstjänst vid 
återsamlingsplatsen. 

Utrymningsvägar 
Samtliga som vistas i Mariaberget ska vara informerade om samtliga utrymningsvägar som 
leder till säker plats ut i det fria. Utrymningsvägar från de utrymmen som används ska ha 
genomlysta eller belysta hänvisningskyltar. Om skyltningen inte är tillfredsställande ska 
utrymningsvägarna kompletteras med provisorisk utrustning som markerar väg till det fria. 
Denna provisoriska utrustning kan exempelvis bestå av lyslina eller likvärdig utrustning som 
gör att utrymning kan ske på betryggande sätt. 

Uppsamlingsplats 
Samtliga som vistas i anläggningen ska informeras om återsamlingsplatsen, där uppsamling 
sker i händelse av brand. Återsamlingsplatsen är belägen på parkeringen mot Ringvägen vid 
uppgången mot skepparbacksskolan. 

Släckutrustning 
I de utrymmen som nyttjas under förberedelserna till, eller under, utrymningsförsöket ska 
vara försedda med handbrandsläckare av lägst typ 34A 233 BC. Samtlig personal eller 
studenter som vistas i Mariaberget ska ha erforderlig kunskap om handbrandsläckarnas 
handhavande. 



 

 

Personlig utrustning 
Vid inträde i Mariaberget ska samtlig personal och studenter ha tillgång till personlig 
ficklampa samt mobiltelefon för att kunna larma räddningstjänst när säker plats i det fria 
nåtts. 

Detektering och larmning 
Inför utrymningsförsöket ska de utrymningsvägar som leder till det fria från det avsedda 
utrymmet vara försedda med utrustning för att tidigt detektering av brand. Om inte befintligt 
brandlarmsystem fungerar tillfredsställande ska brandvarnare provisoriskt monteras i 
försökslokalens utrymningsvägar. Till dess att utrymningsvägarna är försedda med 
provisorisk detektering får lokalerna endast besökas tillfälligt och rutiner för intervallkontroll 
av utrymningsvägarna ska upprättas.  

Rutiner under utrymningsförsök 

De ovan beskrivna rutinerna, för planerings- och uppbyggnadsskedet, ska även följas under 
utrymningsförsöket med följande tillägg och undantag: 

Brandvakt 
Under utrymningsförsöket ska brandvakter vara placerade i båda av de två 
utrymningsvägarna från den aktuella försökslokalen. Brandvakterna ska ha erforderlig 
kunskap i hantering av handbrandsläckare samt vara väl förtrogna med utrymningsvägarnas 
utformning och placering. 

Utrymningsledare 
Under försöket är försöksledare tillika utrymningsledare. Försöksledare, liksom brandvakter, 
ska bära varselväst med tydlig text. Försöksledare ska vid alla tillfällen vara informerad om 
hur många och vilka som befinner sig i anläggningen. Detta gäller såväl personal och 
studenter som försökspersoner. Organisationen för utrymning ska i övrigt vara så uppbyggd 
och bemannad att försökspersonerna kan lotsas till säker plats i det fria i händelse av brand 
eller rökutveckling. 

Information och utbildning 
Samtlig försökspersonal, observatörer och försökspersoner ska innan försöket visas lokalerna 
och dess utrymningsvägar. Försökspersonal och observatörer ska innan försöket ha tillgång 
till de skriftliga rutiner som gäller under tiden för försökets genomförande. Försökspersoner 
ska, innan de tillåts att medverka vid försöket, informeras om utrymningsrutinerna, 
utrymningsledaren och återsamlingsplatsen. 

Larmning av räddningstjänst i händelse av brand eller rökutveckling 
Mälardalens brand- och räddningsförbund (MBR) ska vara informerad om vilket datum och 
vilken tid utrymningsförsöket pågår. Efter avslutat försök ska MBR meddelas att 
anläggningen återgår till normalt läge. 

Under utrymningsförsöket ska larmning kunna ske från lokalen där försöket utförs. Kontakt 
med person placerad vid utgången mot Skepparbacksskolan kan exempelvis ske via radio och 
läckande kabel eller trådbunden kommunikation. Person placerad vid utgången, ansvarig för 
vidare larmning mot SOS Alarm, ska ha mobiltelefon med säkerställd funktion och täckning. 



 

 

BILAGA 3: MATERIEL 

Ett urval av det materiel som användes vid utrymningsförsöket beskrivs följande: 

Typ  Behöver 

Nightvisionkameror [st]  6 
Stativ (att montera kamerorna med) 6 
Bärande träelement till skärmvägg [st]  10st 
Presenningar till skärmvägg [st] 20 
Nummervästar [st]  60 
Ljusslingor för att justera ljusförhållanden 1 lux [st]  2 (20m) 
Ljusslingor för att justera ljusförhållanden 5 lux [st]  2 (20m) 
Luxmätare [st]  1 
Tidtagarur [st]  4 
Anteckningsblock till observatörer [st]  6 
Pennor [st]  70 
Enkäter [st]  70 
Silvertejp för att märka upp golv [st]  1 
Kaffekoppar [st]  100 
Kaffepaket och the [st]  6 
Kaffetermosar [st]  5 
Vattenglas [st]  100 
Förbandslåda [st]  1 
Smörgåsar [st]  70 
Minneskort till kamerorna [st]  6 
Hjärtstartare [st]  1 

Handbrandsläckare [st]  6 
Ljusslinga att lägga i utrymningsvägarna [st]  2 
Band (Blå, röda, grön, vita & gula) [st]  60 
Etikformulär [st]  70 
Stege (För att nå upp och sätta på kamerorna) [st]  1 
Tumstock [st]  1 
Häftpistol [st]  1 
Tyngder till skärmväggarna (jordsäckar) [st]  12 
Reflexvästar till observatörer [st]  8 
Skarvsladdar [st]  10 
Pärmar [st]  2 
IKEA-kassar [st]  7 
Spännband [st]  3 
Skruvdragare [st]  1 
Vattenflaskor [st]  10 
Skruv [st]  1 paket 
Toalettpapper [st]  6 
Bord [st]  1 
Färgad tejp för att markera gångbana [st]  1 
 

  



 

 

BILAGA 4: UPPMÄTTA LJUSSTYRKOR   

För att uppnå rätt ljusstyrkor på gångbanans underlag användes ljusslingor vid namn ”LED 
ljuslist system start Flex”. Detta är en böjbar LED-ljusslinga med siliconhölje som enkelt 
fästes med tejp. Längden på slingan är 5 meter och kan byggas på med en förlängningsdel 
”LED light strip system förlängning Flex” som också den är 5 meter. Det innebär att varje 
slinga totalt blir 10 meter. Med hjälp av två sådana set kunde dessa täcka hela gångbanans 
längd varav ett set placerades på skärmväggen på två meters höjd och ett set placerades på 

kanten på gångbanans underlag. Slingorna styrs med fjärrkontroll och är dimbar vilket gör 
att eftersökta ljusstyrkor kan uppnås. Fjärrkontrollen hade 4 olika dimmerlägen, det 

dimmerläge som motsvarade eftersökta ljusstyrkan bäst valdes.  

För varje ljusstyrka, slinga och fall gjordes mätningar med hjälp av en luxmätare. 
Luxmätaren placerades i mitten på gångbanans underlag och LED-ljusslingorna dimrades till 
det läge då de bäst motsvarade eftersökt ljusstyrka. Ljusstyrkan noterades sedan för varje 
enskilt fall. Då LED-ljusslingorna testades släcktes befintliga belysningen i lokalen ner och då 

befintliga belysningen i lokalen testades släcktes ljusslingorna ner.  

Befintlig belysning i lokalen (200 lux): 

 

  



 

 

LED-ljusslingor placerade på skärmvägg: 

5 lux: 

Första 10 metrarna: snäpp 4 på kontrollen, sista 10 metrarna: snäpp 5 på kontrollen. 

 

1 lux: 

Första 10 metrarna: snäpp 1 på kontrollen, sista 10 metrarna: snäpp 2 på kontrollen. 

 

  



 

 

LED-ljusslingor placerad i kant på gångbanans underlag: 

5 lux: 

Första 10 metrarna: snäpp 2 på kontrollen, sista 10 metrarna: snäpp 2 på kontrollen. 

 

1 lux: 

Första 10 metrarna: snäpp 1 på kontrollen, sista 10 metrarna: snäpp 1 på kontrollen. 

 

  



 

 

LED-ljusslingor placerade på skärmvägg och i kant på gångbanans underlag: 

5 lux: 

 

1 lux: 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA 5: INFORMATIONSBLAD 

Utrymningsförsök i Västerås den 6/4–17  

Information till försökspersoner  
Förmiddagen den sjätte april 2017 ska vi (Mikaela, Jonas och Lizzi) genomföra ett 
utrymningsförsök i Mariabergets bergrumsanläggning i Västerås. Syftet med försöket är att 
studera människors förflyttning på upphöjda gångbanor i spårtunnlar under knappa 
ljusförhållanden. Med upphöjda gångbanor avses särskilt dedikerade ytor, ofta längs med ena 
eller båda väggarna i spårtunnlar, avsedda att användas då passagerare måste utrymma ett 
tåg som tvingats stanna inne i tunneln, t ex i händelse av brand. Med knappa 
ljusförhållanden avses en ljusstyrka mellan 1 och 5 lux. Försöket genomförs av två 
civilingenjörsstudenter vid Mälardalens Högskola i Västerås. Du får denna information 
eftersom att du har anmält ditt intresse att delta i försöket och nu valts ut som en av våra 
försökspersoner. Vänligen läs igenom detta dokument.   

Den här typen av försök görs alltför sällan av den enkla anledningen att det är tidskrävande 
att planera och kostsamt att genomföra dem. Vi är därför tacksamma att du har valt delta och 
därmed hjälpa oss att möjliggöra detta. Din medverkan är viktig för oss! Om du, efter att du 
meddelat att du kommer att delta, får förhinder eller av annan anledning väljer att inte 
medverka i försöket är det viktigt att du meddelar oss om detta snarast, så att vi ges möjlighet 
att hitta en reserv som kan överta din plats. Detta gör du genom att kontakta Mikaela 
eller Jonas.  
Har du ytterligare frågor är du också välkommen att kontakta försöksledarna:   
 
Mikaela Tingestedt på e-post mjn12009@student.mdh.se eller telefon 070-840 95 34  
Jonas Danielsson på e-post jdn11005@student.mdh.se eller telefon 070-684 35 40  
Lizzi Inersjö på e-post lio11001@student.mdh.se eller telefon 073-600 20 95  

 
Bakgrund och syfte  

På senare år har allt fler upphöjda gångbanor projekteras för att underlätta utrymningen från 
tåg till tunnel. Med upphöjda gångbanor avses gångbanor avsedda för utrymning som 
sträcker sig längs med spårtunneln, så att om en utrymningssituation uppstår kan tågets 
passagerare kliva ut på gångbanan och följa den ut ur tunneln. På så sätt undviks situationen 
där passagerarna tvingas hoppa ner på spårområdet för att ta sig ut ur tåget. Erfarenheten av 
hur människor förflyttar sig på upphöjda gångbanor under knappa ljusförhållanden är dock 
begränsad, varför det är viktigt med forskning inom detta område.  
Syftet med försöket är därför att studera och dokumentera människors förflyttning under 
knappa ljusförhållanden på upphöjda gångbanor. Målet är att presentera resultatet både 
kvantitativt, d v s med siffror (t ex ”så här snabbt rörde sig försöksgruppen i m/s”), och 
kvalitativt, d v s med kompletterande beskrivning.  

 
Hur går försöket till?  

Vi försöksledare möter upp er deltagande frivilliga utanför Skepparbacksskolans entré senast 
8.15, se till att vara i tid! Vi går i samlad trupp till Mariabergets entré där avprickning på lista 
sker. Efter det kommer du bli visad ned till den lokal där försöket kommer att äga rum. Där 
kommer först en genomgång att hållas samt möjlighet att ställa frågor finnas. Förberedelser 
inför försöket likt utdelning av nummervästar med mera kommer att genomföras. När 



 

 

genomgång och förberedelser är avklarade kommer försöket att påbörjas. 
Delförsöken är utformade som så att du kommer gå på en 1,2 meter bred och 20 meter lång 
gångbana som är upphöjd 1,2 meter ovanför marken. Detta kommer att ske under olika 
ljusförhållanden. Försöket förväntas pågå mellan 8.15-12.00.  

Under försöket gäller följande:   

 Du får inte vara alkohol- eller drogpåverkad.   
 Du måste under hela försöket (från att du anmäler din ankomst tills det att försöket är 
avslutat) hålla dig till försöksgruppen. Du får inte lämna gruppen eller på eget initiativ 
bege dig utanför det försöksområde som du kommer att anvisas till.   
 Du får inte filma eller ta kort under försöket.   

 
Vilka är riskerna?  

Den största risken är förknippad med fysisk skada. Den upphöjda gångbanan ligger ca 1,2 m 
ovan marknivå och är ca 1,2 m bred, och ett fall från den höjden skulle kunna innebära att du 
skadar dig. För att minska sannolikheten för att situationen uppstår kommer det flera gånger 
att poängteras att ni som deltar i försöket ska röra er försiktigt på gångbanan. Det kommer 
inte att ingå någon form av tävlingsmoment och ni ska heller inte springa på 
gångbanan. Under försöket kommer varken brand eller brandrök att simuleras. Om olyckan 
ändå är framme kommer det att finnas första förbandsutrustning på plats.  

 
Finns det några fördelar?  

Du kommer få kunskap och erfarenhet av hur det är att gå längs en upphöjd gångbana där 
knappa ljusförhållanden råder, under utrymningsliknande förhållanden. Genom denna 
möjlighet till övning i en förhållandevis realistisk miljö kommer du att vara bättre förberedd 
om du någon gång råkar ut för en verklig incident eller olycka.  

 
Sekretess och hantering av data  

Hela försöket kommer att dokumenteras med hjälp av videokamerautrustning. Det inspelade 
materialet kommer att användas i analysen av försöket. Filmerna kommer bara att analyseras 
av de ansvariga som medverkar i studien och dina svar och resultat kommer att behandlas 
konfidentiellt. Utvalda stillbilder kan komma att ingå i resultatpresentationen, dock i 
förekommande fall med avidentifierade försökspersoner (t ex grovupplöst). Övrig 
information och resultat som ingår i resultatpresentationen kommer att vara kodad, och det 
kommer inte att vara möjligt att identifiera enskilda personer.   

 
Hur får jag information om studiens resultat?  

Resultaten från försöket kommer att publiceras i databasen Diva (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet) http://www.diva-portal.org. Diva är en databas där avhandlingar, rapporter och 
examensarbeten från Mälardalens högskola och andra lärosäten i Sverige samlas. Resultaten 
planeras finnas publicerade under sommaren 2017.  

 
Försäkring  

Försöket är försäkrat via Kammarkollegiet.   

 
 
 



 

 

Frivillighet  

Deltagande i försöket är frivilligt, och du kan när som helst avbryta din medverkan. Om du 
väljer att avbryta under pågående försök ska du signalera till någon av den personal som 
finns på plats som då hjälper dig. Om du efter försöket känner ett obehag av att ha deltagit i 
försöket, och inte längre vill ingå i studien, tar du kontakt med någon av 
försöksledarna Jonas Danielsson (MDH), Mikaela Tingestedt (MDH) eller Lizzi Inersjö 
(MDH). 

 
Ansvariga  

Försöket genomförs av civilingenjörsstudenter vid Mälardalens Högskola. Du är välkommen 
att kontakta oss om du har några frågor. Detta gäller både före och efter genomförandet av 
försöket.   
  

Jonas Danielsson   
jdn11005@student.mdh.se   
070-684 35 40   
Mikaela Tingestedt   
mjn12009@student.mdh.se   
070-840 95 34  
Lizzi Inersjö   
lio11001@student.mdh.se   
073-600 20 95  
  

  



 

 

BILAGA 6: DELTAGANDE FÖRSÖKSPERSONER 

De försökspersoner som valde att delta i utrymningsförsöket presenteras i tabellen nedan.  

Antal Försöksnummer Ålder Kön Ev. funktionsnedsättning 

1 601 22 K / 

2 602 22 K / 

3 603 48 M / 

4 604 21 K / 

5 605 77 M / 

6 606 22 K / 

7 607 24 K / 

8 608 23 M / 

9 609 21 K / 

10 610 22 K / 

11 611 25 M / 

12 612 21 K / 

13 613 23 M / 

14 614 27 M / 

15 615 23 M / 

16 616 23 M / 

17 617 26 M / 

18 618 21 M / 

19 619 21 M / 

20 620 20 M / 

21 621 21 M / 

22 622 20 M / 

23 623 24 M / 

24 624 20 M / 

25 625 26 K / 

26 626 22 M / 

27 627 22 K / 

28 628 26 K / 

29 629 23 K / 

30 630 23 M / 

31 633 27 M / 

32 634 44 M / 

33 635 21 K / 

34 636 26 M / 

35 637 22 K / 



 

 

Antal Försöksnummer Ålder Kön Ev. funktionsnedsättning 

36 638 22 M / 

37 639 39 M / 

38 640 26 K Gipsad arm 

39 641 65 K Reumatism, lungfunktionsnedsättning 

40 642 66 M Grå starr 

41 643 27 M / 

42 644 22 M / 

43 645 21 M / 

44 647 22 K / 

45 648 29 K / 

 

  



 

 

BILAGA 7: ETIKFORMULÄR 

I denna bilaga redovisas det etikformulär som delades ut till samtliga försökspersoner vid 
ankomst. Etikformuläret signerades av samtliga deltagande försökspersoner och samlades 

sedan in igen av författarna till arbetet. Se etikformulärets utformning nedan.  

 

Samtycke till medverkan i utrymningsförsöket –  

Utrymningsförsök på en upphöjd gångbana i en järnvägstunnel 

 

Jag är medveten om att utrymningsförsökt är frivilligt och att jag får avbryta min 

medverkan när som helst genom att meddela detta till försöksledarna. Med min 
namnunderskrift godkänner jag att insamlad data och inspelat material under delförsöken 
får användas i examensarbetet om utrymning under knappa ljusförhållanden på upphöjd 

gångbana. Väljer jag att avbryta försöket får material som samlats in innan avbrottet 
användas. Inspelat material och bilder från delförsöken behandlas i efterhand endast av 

författarna av examensarbetet och dess handledare. Bilder där personer kan identifieras 
används inte i arbetet. 

 

 
Jag har tagit del av ovanstående information om försöket som ska utföras i Mariabergets 
Bergrumsanläggning förmiddagen den 6:e april 2017. Jag har dessutom fått möjlighet att 
ställa frågor och fått svar på de frågor jag hade. Jag är därför insatt i vad försöket innebär och 

samtycker härmed till att delta.  

 

Jag samtycker även till att ingå i en eller flera stillbilder i 

resultatpresentationen, förutsatt att det då inte går att identifiera mig som 

person.  

  

  

Signatur      Ort och datum  

 

Namnförtydligande  

  

  



 

 

BILAGA 8: UTFORMNING AV ENKÄTFORMULÄR 

Denna enkät är indelad i fyra delar. Del 1 – 3 innefattar frågor om de delförsök där 
nödbelysningen var placerad på väggen och i del 4 ställs frågor om de delförsök där 

nödbelysningen var placerad längs gångbanans kant.  

I del 1 – 3 besvaras frågorna genom att det svarsalternativ som stämmer bäst överens med 

påståendet ringas in. Svarsalternativen är graderade från 1 – 4. Gradtalens betydelse kan 

redovisas nedan.  

1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt) 

Frågorna i del 4 är ställda som JA- och NEJ-frågor. Dessa besvaras genom att JA eller NEJ 

ringas in.  

Samtliga delar (1 – 4) innehåller öppna frågor. Dessa besvaras i löpande text eller med 

stödord.  

Vänligen ta god tid på dig att besvara frågorna. Räcker inte utrymmet under frågan kan du 

skriva på baksidan av pappret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försöksnummer:  

Ålder:  

Kön:  

Eventuellöfunktionsnedsättning:    

 



 

 

Del 1: 200 lux (starkast ljusstyrka) 

Besvara dessa svarsalternativ som är graderade från 1 – 4 genom att ringa in det 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med påståendet under de försök då befintliga 
belysningen i lokalen var tänd.  

      
 
1 

 
Jag tyckte att höjden från gångbanan ner till golvet kändes 
obehaglig. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2 

 
Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att gångbanan var smal.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3 

 
Jag kände mig osäker även att ljusstyrkan i lokalen var stark. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
Jag hade velat gå om långsamtgående som gick framför mig, men 
vågade inte på grund av gångbanans bredd och höjd. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Jag var rädd att komma till skada under försöket. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6 

 
Jag tror jag hade gått försiktigare om försöket skett i en riktig 
tunnel. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
Jag upplevde att gångbanans höjd inte påverkade mig nämnvärt.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 

 
Jag anser att plattformens bredd var fullt tillräcklig att gå på. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
9 

 
Jag upplevde att ljusstyrkan var tillräcklig för att jag skulle känna 
mig säker. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
10 

 
Jag passerade/hade möjlighet att passerat långsamtgående som 
gick framför mig på gångbanan.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
11 

Jag kände mig säker på att jag inte skulle ramla ner från 
gångbanan.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Hur upplevde du situationen på gångbanan då två personflöden möttes? 

 

 
 

Hur upplevde du utrymningsförloppet baserat på belysningsintensiteten? 

 

 
 

Övriga kommentarer om delförsöket med 200 lux ljusstyrka: 

 

 

 
 



 

 

Del 2: 5 lux (mellan ljusstyrka) 

Besvara dessa svarsalternativ som är graderade från 1 – 4 genom att ringa in det 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med påståendet under de försök då ljusslingan var 
tänd och lös som starkast.  

      
 
1 

 
Jag tyckte att höjden från gångbanan ner till golvet kändes 
obehaglig. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2 

 
Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att gångbanan var smal.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3 

 
Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att ljusstyrkan var för 
svag. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
Jag hade velat gå om långsamtgående som gick framför mig, men 
vågade inte på grund av den svaga belysningen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Jag var rädd att komma till skada under försöket. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6 

 
Jag tror jag hade gått försiktigare om försöket skett i en riktig 
tunnel. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
Jag upplevde att gångbanans höjd inte påverkade mig nämnvärt.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 

 
Jag anser att plattformens bredd var fullt tillräcklig att gå på. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
9 

 
Jag upplevde att ljusförhållandena inte påverkade mig nämnvärt. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
10 

Jag passerade/hade möjlighet att passerat långsamtgående som 
gick framför mig på gångbanan.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
11 

Jag kände mig säker på att jag inte skulle ramla ner från 
gångbanan.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Hur upplevde du situationen på gångbanan då två personflöden möttes? 

 

 
 

Hur upplevde du utrymningsförloppet baserat på belysningsintensiteten? 

 

 
 
Övriga kommentarer om delförsöket med 200 lux ljusstyrka: 

 

 

 
 



 

 

Del 3: 1 lux (svagast ljusstyrka) 

Besvara dessa svarsalternativ som är graderade från 1 – 4 genom att ringa in det 
svarsalternativ som stämmer bäst överens med påståendet under de försök då ljusslingan var 
tänd och lös som svagast.  

      
 
1 

 
Jag tyckte att höjden från gångbanan ner till golvet kändes 
obehaglig. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
2 

 
Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att gångbanan var smal.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
3 

 
Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att ljusstyrkan var för 
svag. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
4 

 
Jag hade velat gå om långsamtgående som gick framför mig, men 
vågade inte på grund av den svaga belysningen. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
Jag var rädd att komma till skada under försöket. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
6 

 
Jag tror jag hade gått försiktigare om försöket skett i en riktig 
tunnel. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
7 

 
Jag upplevde att gångbanans höjd inte påverkade mig nämnvärt.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
8 

 
Jag anser att plattformens bredd var fullt tillräcklig att gå på. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
9 

 
Jag upplevde att ljusförhållandena inte påverkade mig nämnvärt. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
10 

 
Jag passerade/hade möjlighet att passerat långsamtgående som 
gick framför mig på gångbanan.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
11 

Jag kände mig säker på att jag inte skulle ramla ner från 
gångbanan.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 

Hur upplevde du situationen på gångbanan då två personflöden möttes? 

 

 
 

Hur upplevde du utrymningsförloppet baserat på belysningsintensiteten? 

 

 
 

Övriga kommentarer om delförsöket med 200 lux ljusstyrka: 

 

 

 
 



 

 

Del 4: Nödbelysning placerad i golvet längs gångbanans kant 

Två försök gjordes där nödbelysningen var placerad i golvet längs gångbanans 
kant. I det första försöket var ljusstyrkan 1 Lux och i det andra försöket var 
Ljusstyrkan 5 Lux. Upplevde du någon skillnad?  

 

JA NEJ 
 

Om ”JA”, hur påverkade de olika ljusnivåerna dig? 

 

 
 

Om du jämför delförsöken med nödbelysningen placerad i golvet längs 
gångbanans kant med de försök där nödbelysningen var placerad på väggen, 
upplevde du någon skillnad avseende hur nära gångbanans kant du eller övriga 
försökspersoner valde att gå? 

 

JA NEJ 
 

Om ”JA”, beskriv skillnaden: 

 

 
 

Övriga kommentarer om delförsöken med nödbelysning placerad i golvet längs 

gångbanans kant: 

 

 
 

  



 

 

BILAGA 9: RESULTAT PERSONFLÖDE  

I denna bilaga presenteras de tabeller och grafer som flödesberäkningarna baseras på.  

Delförsök 1, Punkt 1.  

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 1 vid ljusstyrkan 200 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 1, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 8 

5–10 9 

10–15 10 

15–20 9 

20–25 8 

25–30 5 

 

I detta delförsök deltog samtliga 49 av 49 personer. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 1, Punkt 1 
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Delförsök 1, Punkt 2. 

I sen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i [personer/femsekundersintervall] i 

delförsök 1 vid ljusstyrkan 200 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 1, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 8 

5–10 9 

10–15 10 

15–20 8 

20–25 8 

25–30 6 

 

I detta delförsök deltog samtliga 49 av 49 personer. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 1, Punkt 2 
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Delförsök 2, Punkt 1.  

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 2 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 2, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 8 

5–10 8 

10–15 9 

15–20 8 

20–25 8 

25–30 8 

 

I detta delförsök deltog samtliga 49 av 49 personer. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 2, Punkt 1 
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Delförsök 2, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 2 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 2, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 8 

5–10 8 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 7 

25–30 6 

30–35 4 

 

I detta delförsök deltog samtliga 49 av 49 personer. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 2, Punkt 2 
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Delförsök 3, Punkt 1.  

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 3 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 3, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 8 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 8 

25–30 7 

30–35 1 

 

I detta delförsök deltog samtliga 49 av 49 personer. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 3, Punkt 1 
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Delförsök 3, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 3 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 3, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 7 

5–10 8 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 7 

25–30 6 

30–35 5 

 

I detta delförsök deltog samtliga 49 av 49 personer. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 3, Punkt 2 
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Delförsök 4, Punkt 1.  

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 4 vid ljusstyrkan 200 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 4, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 12 

5–10 13 

10–15 11 

15–20 10 

20–25 1 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 4, Punkt 1 
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Delförsök 4, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 4 vid ljusstyrkan 200 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 4, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 10 

10–15 10 

15–20 9 

20–25 9 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 4, Punkt 2 
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Delförsök 5, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 5 vid ljusstyrkan 5 lux.  

Tabell. Flöde vid delförsök 5, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 13 

5–10 11 

10–15 10 

15–20 9 

20–25 4 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 5, Punkt 1 
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Delförsök 5, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 5 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 5, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 10 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 6 

25–30 5 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 5, Punkt 2 
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Delförsök 6, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 6 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 6, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 13 

5–10 10 

10–15 9 

15–20 7 

20–25 7 

25–30 1 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 6, Punkt 1 
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Delförsök 6, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 6 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 6, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 10 

10–15 9 

15–20 7 

20–25 7 

25–30 5 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 6, Punkt 2 
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Delförsök 7, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 7 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 7, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 10 

10–15 9 

15–20 7 

20–25 8 

25–30 4 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 7, Punkt 1 
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Delförsök 7, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 7 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 7, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 9 

10–15 9 

15–20 7 

20–25 7 

25–30 6 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 7, Punkt 2 
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Delförsök 8, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 8 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 8, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 8 

25–30 5 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 8, Punkt 1 
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Delförsök 8, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 8 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 8, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 7 

25–30 6 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 8, Punkt 2 
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Delförsök 9, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 9 vid ljusstyrkan 5 lux.  

Tabell. Flöde vid delförsök 9, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 7 

20–25 7 

25–30 7 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 9, Punkt 1 
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Delförsök 9, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 5 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 9, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 8 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 7 

25–30 5 

30–35 2 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 9, Punkt 2 
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Delförsök 10, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 10 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 10, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 8 

10–15 7 

15–20 7 

20–25 7 

25–30 6 

30–35 2 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 10, Punkt 1 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

0 
- 5

5_
10

10
_1

5

15
-2

0

20
-2

5

25
-3

0

30
-3

5

An
ta

l p
er

so
ne

r [
st

.]

Tidsintervall [sek]

Delförsök 10, 1 lux



 

 

Delförsök 10, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 10 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 10, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 8 

10–15 6 

15–20 7 

20–25 8 

25–30 6 

30–35 3 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 10, Punkt 2 
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Delförsök 11, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 11 vid ljusstyrkan 5 lux.  

Tabell. Flöde vid delförsök 11, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 13 

5–10 10 

10–15 9 

15–20 8 

20–25 7 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 11, Punkt 1 
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Delförsök 11, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 11 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 11, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 9 

5–10 8 

10–15 9 

15–20 8 

20–25 8 

25–30 5 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 11, Punkt 2 
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Delförsök 12, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 12 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 12, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 13 

5–10 10 

10–15 9 

15–20 8 

20–25 6 

25–30 1 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 12, Punkt 1 
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Delförsök 12, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 12 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 12, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 11 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 7 

20–25 8 

25–30 4 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 12, Punkt 2 
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Delförsök 13, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 13 vid ljusstyrkan 5 lux.  

Tabell. Flöde vid delförsök 13, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 6 

25–30 6 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 13, Punkt 1 
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Delförsök 13, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 13 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 13, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 9 

10–15 7 

15–20 7 

20–25 6 

25–30 8 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 13, Punkt 2 
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Delförsök 14, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 14 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 14, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 9 

10–15 7 

15–20 7 

20–25 6 

25–30 6 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 14, Punkt 1 
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Delförsök 14, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 14 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 14, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 9 

10–15 8 

15–20 7 

20–25 6 

25–30 7 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 14, Punkt 2 
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Delförsök 15, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 15 vid ljusstyrkan 5 lux.  

Tabell. Flöde vid delförsök 15, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 14 

5–10 10 

10–15 9 

15–20 9 

20–25 5 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 15, Punkt 1 
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Delförsök 15, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 15 vid ljusstyrkan 5 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 15, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 9 

10–15 9 

15–20 8 

20–25 8 

25–30 3 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 15, Punkt 2 
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Delförsök 16, Punkt 1. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 16 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 1.  

Tabell. Flöde vid delförsök 16, Punkt 1 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 14 

5–10 10 

10–15 9 

15–20 8 

20–25 6 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 16, Punkt 1 
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Delförsök 16, Punkt 2. 

I tabellen nedan redovisas dynamiska flödeshastigheterna i 

[personer/femsekundersintervall] i delförsök 16 vid ljusstyrkan 1 lux, i punkt 2.  

Tabell. Flöde vid delförsök 16, Punkt 2 

Tidsintervall [sek] Antal personer [st.] 

0–5 10 

5–10 10 

10–15 8 

15–20 8 

20–25 8 

25–30 3 

 

I detta delförsök deltog 47 av 49 personer då 2 personer avvikit. 

 

Figur. Flöde vid delförsök 16, Punkt 2 
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BILAGA 10: RESULTAT FÖRFLYTTNINGSHASTIGHETER 

Nedan redovisas hastighetsberäkningar för första respektive sista person att ta sig de 16,6 
metrarna på gångbanan från start till avslut. Tiden för såväl första som sista person startade 

då första person klev över startstrecket.  

Den formel som användes vid beräkningarna är:  

 

𝐻 =   [m/s]       Ekvation (4) 

 

Hastighet delförsök 1:  
Första person:   16,6/10 = 1,66 m/s 

Sista person:   16,6/17 = 0,98 m/s 

Hastighet delförsök 2:  
Första person:   16,6/11 = 1,51 m/s 

Sista person:   16,6/21 = 0,79 m/s 

Hastighet delförsök 3:  
Första person:   16,6/11 = 1,51 m/s 

Sista person:   16,6/19 = 0,87 m/s 

Hastighet delförsök 4:  
Första person:   16,6/11 = 1,51 m/s 

Sista person:   16,6/26 = 0,64 m/s 

Hastighet delförsök 5:  
Första person:   16,6/11 = 1,51 m/s 

Sista person:   16,6/30 = 0,55 m/s 

Hastighet delförsök 6:  
Första person:   16,6/12 = 1,38 m/s 

Sista person:   16,6/33 = 0,50 m/s 

Hastighet delförsök 7:  
Första person:   16,6/10 = 1,66 m/s 

Sista person:   16,6/18 = 0,92 m/s 

Hastighet delförsök 8:  
Första person:   16,6/11 = 1,51 m/s 

Sista person:   16,6/18 = 0,92 m/s 

 

  



 

 

BILAGA 11: RESULTAT ENKÄTUNDERSÖKNING 

Flervalspåståenden (Del1-Del3) 

I diagrammen nedan presenteras de svar på flervalspåståendena som mottogs i 
enkätundersökningen av samtliga deltagande försökspersoner. I samma diagram har svaren 
för de tre olika ljusstyrkorna, 200 lux, 5 lux och 1 lux, sammanställts för att på ett enkelt vis 
kunna jämföra försökspersonernas enskilda svar på den upplevda utrymningen under varje 
ljusstyrka. På grund av anonymitet framgår endast försökspersonernas nummerlapp under 

försöket märkt med nummer 601–648.  

Den blå stapeln representerar delförsöken vid 200 lux, den röda stapeln representerar 
delförsöken utförda vid 5 lux och den gröna stapeln representerar delförsöken utförda vid 1 
lux.  

I och med att dessa svar sammanställs i samma diagram kan skillnaden i svar av varje 

försöksperson vid varje specifik ljusstyrka utläsas och på ett enkelt vis jämföras.  

 

  



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  57%  

2 (Tar delvis avstånd):   25% 
3 (Instämmer delvis):  18% 

4 (Instämmer helt):   0% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  49%  
2 (Tar delvis avstånd):   29% 
3 (Instämmer delvis):  22% 

4 (Instämmer helt):   0% 

1 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  44%  
2 (Tar delvis avstånd):   33% 
3 (Instämmer delvis):  23% 

4 (Instämmer helt):   0% 
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Flervalspåstående 1: Jag tyckte att höjden från gångbanan ner till golvet kändes 
obehaglig.

1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  53%  
2 (Tar delvis avstånd):   33% 
3 (Instämmer delvis):  14% 

4 (Instämmer helt):   0% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  37%  
2 (Tar delvis avstånd):   52% 

3 (Instämmer delvis):  11% 

4 (Instämmer helt):   0% 

1 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  46%  

2 (Tar delvis avstånd):   39% 
3 (Instämmer delvis):  15% 

4 (Instämmer helt):   0% 

 

0

1

2

3

4

60
1

60
2

60
3

60
4

60
5

60
6

60
7

60
8

60
9

61
0

61
1

61
2

61
3

61
4

61
5

61
6

61
7

61
8

61
9

62
0

62
1

62
2

62
3

62
4

62
5

62
6

62
7

62
8

62
9

63
0

63
3

63
4

63
5

63
6

63
7

63
8

63
9

64
0

64
1

64
2

64
3

64
4

64
5

64
7

64
8

Flervalspåstående 2: Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att gångbanan var smal. 
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  96%  
2 (Tar delvis avstånd):   4% 
3 (Instämmer delvis):  0% 

4 (Instämmer helt):   0% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  67%  
2 (Tar delvis avstånd):   31% 
3 (Instämmer delvis):  2% 

4 (Instämmer helt):   0% 

1 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  52%  

2 (Tar delvis avstånd):   35% 
3 (Instämmer delvis):  13% 

4 (Instämmer helt):   0% 
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Flervalspåstående 3: Jag kände mig osäker eftersom jag tyckte att ljusstyrkan var för svag. 
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  44%  
2 (Tar delvis avstånd):   28% 
3 (Instämmer delvis):  28% 

4 (Instämmer helt):   0% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  35%  
2 (Tar delvis avstånd):   39% 

3 (Instämmer delvis):  18% 

4 (Instämmer helt):   8% 

1 lux: 

1 (Tar helt avstånd):  24%  
2 (Tar delvis avstånd):   25% 
3 (Instämmer delvis):  35% 

4 (Instämmer helt):   16% 
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Flervalspåstående 4: Jag hade velat gå om långsamtgående som gick framför mig, men 
vågade inte på grund av den svaga belysningen.

1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  83%  
2 (Tar delvis avstånd):   15% 
3 (Instämmer delvis):  2% 

4 (Instämmer helt):   0% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  79%  
2 (Tar delvis avstånd):   12% 
3 (Instämmer delvis):  9% 

4 (Instämmer helt):   0% 

1 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  74%  

2 (Tar delvis avstånd):   20% 
3 (Instämmer delvis):  4% 

4 (Instämmer helt):   2%  
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Flervalspåstående 5: Jag var rädd att komma till skada under försöket.
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  30%  
2 (Tar delvis avstånd):   36% 
3 (Instämmer delvis):  16% 

4 (Instämmer helt):   18% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  26%  
2 (Tar delvis avstånd):   37% 

3 (Instämmer delvis):  20% 

4 (Instämmer helt):   17% 

1 lux: 

1 (Tar helt avstånd):  24%  
2 (Tar delvis avstånd):   31% 
3 (Instämmer delvis):  24% 
4 (Instämmer helt):   21% 
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Flervalspåstående 6: Jag tror jag hade gått försiktigare om försöket skett i en riktig tunnel. 
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 

1 (Tar helt avstånd):  30%  
2 (Tar delvis avstånd):   36% 
3 (Instämmer delvis):  16% 

4 (Instämmer helt):   18% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  26%  
2 (Tar delvis avstånd):   37% 
3 (Instämmer delvis):  20% 

4 (Instämmer helt):   17% 

1 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  24%  
2 (Tar delvis avstånd):   31% 

3 (Instämmer delvis):  24% 

4 (Instämmer helt):   21% 
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Flervalspåstående 7: Jag upplevde att gångbanans höjd inte påverkade mig nämnvärt. 
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 

1 (Tar helt avstånd):  4%  
2 (Tar delvis avstånd):   14% 
3 (Instämmer delvis):  34% 

4 (Instämmer helt):   48% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  4%  
2 (Tar delvis avstånd):   19% 
3 (Instämmer delvis):  38% 

4 (Instämmer helt):   39% 

1 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  6%  
2 (Tar delvis avstånd):   20% 

3 (Instämmer delvis):  37% 

4 (Instämmer helt):   37% 
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Flervalspåstående 8: Jag anser att plattformens bredd var fullt tillräcklig att gå på.
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  2%  

2 (Tar delvis avstånd):   2% 
3 (Instämmer delvis):  23% 

4 (Instämmer helt):   73% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  0%  
2 (Tar delvis avstånd):   27% 
3 (Instämmer delvis):  31% 

4 (Instämmer helt):   42% 

1 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  2%  
2 (Tar delvis avstånd):   28% 
3 (Instämmer delvis):  39% 

4 (Instämmer helt):   31% 
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Flervalspåstående 9: Jag upplevde att ljusförhållandena inte påverkade mig nämnvärt. 
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  44%  
2 (Tar delvis avstånd):   40% 
3 (Instämmer delvis):  16% 

4 (Instämmer helt):   0% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  44%  
2 (Tar delvis avstånd):   35% 

3 (Instämmer delvis):  21% 

4 (Instämmer helt):   0% 

1 lux: 

1 (Tar helt avstånd):  44%  
2 (Tar delvis avstånd):   45% 
3 (Instämmer delvis):  9% 

4 (Instämmer helt):   2% 
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Flervalspåstående 10: Jag passerade/hade möjlighet att passerat långsamtgående som gick 
framför mig på gångbanan. 

1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

 

Svarsfördelningen i procent blev följande: 

200lux: 
1 (Tar helt avstånd):  4%  
2 (Tar delvis avstånd):   16% 
3 (Instämmer delvis):  32% 

4 (Instämmer helt):   48% 

5 lux: 
1 (Tar helt avstånd):  11%  
2 (Tar delvis avstånd):   16% 

3 (Instämmer delvis):  20% 

4 (Instämmer helt):   53% 

1 lux: 

1 (Tar helt avstånd):  16%  
2 (Tar delvis avstånd):   25% 
3 (Instämmer delvis):  20% 

4 (Instämmer helt):   39% 
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Flervalspåstående 11: Jag kände mig säker på att jag inte skulle ramla ner från gångbanan. 
1 (Tar helt avstånd) 2 (Tar delvis avstånd) 3 (Instämmer delvis) 4 (Instämmer helt)

200lux 5lux 1lux



 

 

Öppna frågor (Del1-Del3) 

De svarsalternativ som var unika av sitt slag sammanfattas i tabellen nedan. Sådana svar som 

har lika innebörd har med andra ord endast tagits upp en gång.  

Försöksnummer Hur upplevde du situationen på gångbanan då två personflöden möttes? 

603 200lux: ”Inga problem utan stress. Det blir värre i en verklig händelse, då är 
man inte längre så överseende.” 
5lux: ”Vid verklig händelse skulle det bli mycket rörigare.” 
1lux: ”Gick bra i denna lugna situation.” 

604 200lux: ”Fick stanna upp. Tyckte det kändes lite stressigt.” 
5lux: ”Jag kände mig stressad, för alla ville ut och det blev trångt. Jag kände 
mig instängd.” 
1lux: ”Stressigt!” 

606 200lux: ”Obehagligt, svårt att ta sig ut. Svårare att ta sig ut om man stod 
längre bak på plattformen jämfört med när jag var först att kliva ut i 
folkmassan” 
5lux: ”Obehagligt, svårt att ta sig ut” 
1lux: ”Obehagligt, svårt att ta sig ut. Tror ingen hade saktat ner i 
verkligheten” 

610 200lux: ”Mötet gick förvånansvärt smidigt.” 
5lux: ”Svårare ju mörkare det blev. Kändes som personflödet jag skulle in i 
gick fortare när det var mörkare.” 
1lux: ”Svårare nu. Nu hade vi i och för sig ”lärt oss” gångrytmen rätt bra” 

611 200lux: ”Det blev ”korvstoppning” där flödena möttes.” 
5lux: ”Korvstoppning även här.” 
1lux: ”Blev värre ”korvstoppning”, kändes som att det gick långsammare.” 

612 200lux: ”Det blev trångt. Istället för det lugna tempot som var när alla 
startade från A blev det mer hetsigt, stressat och pressat när hälften 
startade från A och hälften från B.” 
5lux: ”Det var även i dessa försök med sammanfallande flöde mer stressat 
och pressat.” 
1lux: ”Det var lite mer obehagligt då det var så pass mörkt att man inte såg 
golvet nedanför plattformen.” 

613 200lux: ”Trångt till en början men flöt på snabbare efter” 
5lux: ”Upplevde det som flödet saktade ner lite mer i jämförelse med full 
ljusstyrka” 
1lux: ”Kändes som man vant sig vid flödesmötet och att det nu inte 
påverkade.” 

614 200lux: ”Jag fick vänta när personflödet från plattform A skulle gå förbi, då 
det kändes som de tog prioritet att gå först. ” 
5lux: ”Det var svårare än vid 200 lux att tränga in i flödet vid plattform B på 
grund av att det var mörkare.” 
1lux: ”Det var ännu svårare då jag inte kunde se bra i mörkret.” 



 

 

Försöksnummer Hur upplevde du situationen på gångbanan då två personflöden möttes? 

615 200lux: ”När personer saxade in upplevdes ett mindre stopp.” 
5lux: ”Likt ovan.” 
1lux: ”Likt ovan.” 

616 200lux: ”Det blev trängre. Kändes också som att de från plattform A 
väntade/gav utrymme till de från plattform B.” 
5lux: ”Samma som föregående.” 
1lux: ”Samma som föregående.” 

626 200lux: ”Trångt. Risk för olycka om panik skulle uppstå vid brand.” 
5lux: ”Samma som föregående. Risk för skada vid panik.” 
1lux: ”Lite mer kaos. Likt ovan, risk för skada om folk drabbas av panik.” 

627 200lux: ”Folk saktade ner.” 
5lux: ”Folk saktade ner.” 
1lux: ”Fler krockade vid denna belysning.” 

629 200lux: ”Tyckte det var ganska lika om man jämför när man gick i 
mitten/långt bak. Men jag startade från plattform B så kanske hade upplevt 
större störning från plattform A.” 
5lux: ”Kändes svårare att veta var man skulle sätta fötterna, kändes lite 
osäkrare” 
1lux: ”Ungefär samma som i tidigare försöket, kanske något osäkrare” 

635 200lux: ”Lättare att hitta en naturlig ”fördelning” för alla personer, dvs 
lättare att ta ögonkontakt för att veta ”vems tur” det var att gå. Speciellt 
om man gick från platå A och högersida av plattformen.” 
5lux: ”Lite svårare än förra.” 
1lux: ”Definitivt svårare vid mörker.” 

639 200lux: ”Gick smidigt.” 
5lux: ”Gick smidigt.” 
1lux: ”Flödet blev mer uppbromsat än tidigare försök.” 

640 200lux: ”Lite stressigt. Kändes som att man skulle kunna krocka eller 
snubbla.” 
5lux: ”Samma som 200 lux.” 
1lux: ”Samma som 200 lux.” 

 

Försöksnummer Hur upplevde du utrymningsförloppet baserat på belysningsintensiteten? 

602 200lux: ”Utrymningen gick bra och smidigt.” 
5lux: ”Gick lika som om det hade varit tänt.” 
1lux: ”Även här samma som tidigare, upplevde ingen skillnad pga ljuset.” 

627 200lux: ”Utrymningen gick bra.” 
5lux: ”Kurvorna blev lite trixigare.” 
1lux: ”Man började trampa folk på hälarna och det var mer snubbel.” 



 

 

Försöksnummer Hur upplevde du utrymningsförloppet baserat på belysningsintensiteten? 

636 200lux: ”Lugnt och fint.” 
5lux: ”Försiktigare.” 
1lux: ”Försiktig var man satte fötterna.” 

604 200lux: ”Det gick bra, kände mig inte stressad.” 
5lux: ”När det var mörkare gick jag snabbare.” 
1lux: ”När det blev mörkt blev jag stressad för man kunde inte se gången 
tydligt.” 

635 200lux: ”Utrymningen gick bra jämfört med vid de andra ljusstyrkorna” 
5lux: ”Det var större skillnad nu, då mörkret gjorde att man kände sig mer 
osäker i sina steg.” 
1lux: ”Osäker.” 

621 200lux: ”Det var ett jämnt flöde och folk gick som de brukar i vanliga fall.” 
5lux: ”Det var ett bra flöde och alla gick på även att det var lite mörkare” 
1lux: ”Det var ett bra tempo och man vågade gå nära kanten även fast det 
var mörkt.” 

637 200lux: ”När man släckte i lokalen och använde ljusslingor blev mötet 
mellan de med band och icke band lite mer ”klumpigt”.” 
5lux: ”När det var mörkare kollade man ner i backen mer för att inte 
snubbla eller kliva någon på foten, när det var tänt i lokalen gick man mer 
”avslappnat”.” 
1lux: ”Ingen större skillnad mellan 5 och 1 lux.” 

633 200lux: ”Det var lätt att se när det var ljust pga man såg allt och kände sig 
säker.” 
5lux: ”Lite svårare än det första försöket.” 
1lux: ”Lite mer obehagligt.” 

648 200lux: ”Märkte ingen skillnad mellan ljusstyrkorna. Gick bakom andra och 
höll då samma takt som närmaste person framför, eftersom det var svårt 
att gå om.” 
5lux: ”Gick bara efter andra så belysningsintensiteten spelade ingen roll.” 
1lux: ”Märkte ingen skillnad pga gick bakom andra människor och följde 
bara efter.” 

619 200lux: ”Inga problem.” 
5lux: ”Tog längre tid ju mörkare det var.” 
1lux: ”Tog lite längre tid men annars ingen skillnad.” 

647 200lux: ”Gick bra.” 
5lux: ”Lite mer trängsel ju mörkare det blev.” 
1lux: ”Trångt och rörigt ju mörkare det var.” 

606 200lux: ”Upplevde ingen skillnad på ljusstyrka.” 
5lux: ” Upplevde ingen skillnad på ljusstyrka.” 
1lux: ”Föredrar nästan då det är mörkare. Svårare att förstå avståndet till 
marken och den smala gången.” 

 



 

 

Försöksnummer Övriga kommentarer om delförsöket med 200 lux ljusstyrka: 

603 ”Ljusstyrkan var fullt tillräcklig, värre om folk börjar springa om varandra.” 

607 ”Vana att gå ökade farten.” 

617 ”Påverkades mer av personen framför än av gångbanan eller belysningen.” 

624 
 

”Det var ljusare än jag trodde det skulle vara.” 

633 ”Efter ett par försök upplevde jag en slags vana och det bidrog till att 
delförsöken blev mer en rutin. ”Verklighetskänslan” avtog med tiden och 
antal försök.” 

640 ”Jag ville gå innerst för att vara säker på att inte ramla ner.” 

641 ”Vid ljusstyrkan 1lux var det lätt att se den som gick framför pga 
nummerlappen som lyste upp. Svårare om personen framför hade haft 
mörka kläder.” 

  



 

 

JA- och NEJ- frågor/Öppna frågor (Del4) 

I tabellerna nedan sammanställs de svar där personen svarat ja på frågan. Övriga som inte 

tagits med i tabellen har svarat nej på frågan utan något motiverande svar.  

Försöksnummer Två försök gjordes där nödbelysningen var placerad i golvet längs 
gångbanans kant. I det första försöket var ljusstyrkan 1 lux och i det 

andra försöket var ljusstyrkan 5 lux. Upplevde du någon skillnad? 

603 För starkt på golvet, kan blända. 

605 Ljusslingan bländade. 

607 Tyckte att det stack till i ögonen när ljuset kommer underifrån, inget man 
är van med. 

608 Lättare att orientera sig och följa gången.  

610 Den starkare på bländade nästan eftersom det kom nerifrån och man har 
blicken mot golvet. 

611 Lite närmare vågade man gå. 

612 Ju starkare ljus, desto bättre. 

613 Tycker utrymningsvägen blir bättre definierad. 

618 Man fick något bättre koll på var man klev. 

623 Ljusintensiteten och den upplysta ”gången” varierade baserat på 
ljusnivåerna.  

624 Blev svårare att gå och man måste titta var man går på golvet. 

625 5 lux var lite för starkt sken för ögat i just den positionen. Det blev 
bländande. 

626 Kanten blev ännu tydligare, grå kant var redan synlig men jag tror den 
underlättar mer om det var en riktig utrymning.  

628 Den svagare ljusstyrkan var bättre då den inte bländade mig på samma 
sätt. 

629 Skönare med lite svagare belysning längs golvet då det inte gav samma 
bländande känsla. 

633 5 lux drog ögonens uppmärksamhet till ljusslingan. Tappade lite fokus från 
gångbanan. 

636 Kollade var jag satte fötterna.  

647 Det var lite bättre ljus vid 5 lux som gjorde att man såg bättre. 
 

Totalt svarade 28 (61%) personer nej och 18 (39%) personer ja på frågan.  

 

  



 

 

 

Försöksnummer Om du jämför delförsöken med nödbelysning placerad i golvet längs 
gångbanans kant och de försök där nödbelysningen var placerad på 

väggen, upplevde du någon skillnad avseende hur nära gångbanans kant 
du eller övriga försökspersoner valde att gå?  

602 Kändes tryggare att gå närmare kanten när slingan var vid golvet.  

603 Kan gå närmare vid belysning.  

605 Bättre på väggen.  

606 Kändes lättare att gå nära kanten. Blev inte lika obehagligt.  

608 Närmare kanten med belysning på marken då man såg vart gränsen gick.  

610 Kändes tryggare med golvbelysningen i kanten, annars var det lite otydligt 
var kanten egentligen var. 

611 Folk vågade ta sina steg något närmare kanten.  

613 Kanten blev tidligt definierad och inte ”diffus” som tidigare. Jag kunde gå 
närmare kanten med större säkerhet.  

614 Det blev besvärligare att utrymma jämfört med ljusslingan längs väggen. 
Och det blev mycket jobbigare vid svagare ljus om belysningen finns längs 
golvet.  

615 Jag tyckte att man kunde gå närmare kanten för att den var bättre 
markerad. 

616 Upplevde att man vågade gå närmare kanten. 

619 Höll sig gärna till väggen när väggbelysningen lös. Tvärtom då 
golvbelysningen lös.  

621 Folk gick närmare kanten vid golvbelysning. 

622 Man såg tydligt var kanten var.  

624 Alla gick mer i mitten när belysningen var på golvet och det gick 
långsammare.  

625 När belysningen var längs väggen gick jag närmare den än om belysningen 
var på golvet. 

627 När belysningen fanns på kanten vågade man gå närmare. 

628 Vid första försöket med nödbelysning i golvet gick jag längre från kanten är 
tidigare försök. Vid andra försöket gick jag närmare kanten än de tidigare 
delförsöken.  

629 Hade bättre känsla för plattformens bredd. Vågade kanske gå lite närmare 
kanten.  

630 Det syntes tydligare var kanten var, så man kunde fokusera mer på att bara 
utrymma.  

634 Det var lättare att se var man skulle sätta fötterna när golvlisten lyste.  

636 Tydligare, behövde inte tänka vart man placerade fötterna. 

638 Lite bländande, men i helhet ingen större skillnad.  

641 Det var svårare att se när ljuset var tänt i golvet. Man ”bländades”. 

645 Man går närmare kanten om den är belyst. 



 

 

 

  

Försöksnummer Övriga kommentarer om delförsöken med nödbelysning placerad i golvet 
längs gångbanans kant:  

606 Föredrar när det var mörkt och både väggen och golvet lös. Upplevde 
ingen skillnad i ljusstyrka.  

610 Denna nödbelysning kändes spontant bäst. 

617 Var tydligare och enklare med listen högre placerad än golvnivå. 

626 Kantbelysning längs golvet känns som den hjälpte mer då gångbanan blev 
tydligare.  

629 När det bara lös längs golvet fick jag en känsla att det var lite svårare att 
balansera sig då man bara såg en smal slinga i golvet.  

639 Upplevde belysningen som svagare än när den var placerad på väggen.  

647 Tycker det var bättre med belysning i golvet. 

648 Det som främst påverkade hastigheten var andra människors storlek. Om 
personen framför var stor gick det ej att gå två personer i bredd alternativt 
gå om. 



 

 

BILAGA 12: VIKTADE MEDELVÄRDEN, AVSTÅND TILL KANT 

Viktat medelvärde i punkt med utan tåg intill gångbanans kant för delförsök 1-8 

i aktuella studien.  

Delförsök 1 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 5 ∗ 1,5 + 9 ∗ 2,5 + 9 ∗ 3,5 + 26 ∗ 4,5

0 + 5 + 9 + 9 + 27
= 3,64286 

Delförsök 2 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 3 ∗ 1,5 + 4 ∗ 2,5 + 9 ∗ 3,5 + 33 ∗ 4,5

0 + 3 + 4 + 9 + 33
= 3,96939 

Delförsök 3 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 2 ∗ 1,5 + 10 ∗ 2,5 + 4 ∗ 3,5 + 33 ∗ 4,5

0 + 2 + 10 + 4 + 33
= 3,88776 

Delförsök 4 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 5 ∗ 1,5 + 11 ∗ 2,5 + 5 ∗ 3,5 + 26 ∗ 4,5

0 + 5 + 11 + 5 + 26
= 3,60638 

Delförsök 5 

𝑀 , =
1 ∗ 0,5 + 5 ∗ 1,5 + 10 ∗ 2,5 + 4 ∗ 3,5 + 27 ∗ 4,5

1 + 5 + 10 + 4 + 27
= 3,58511 

Delförsök 6 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 9 ∗ 1,5 + 6 ∗ 2,5 + 4 ∗ 3,5 + 28 ∗ 4,5

0 + 9 + 6 + 4 + 28
= 3,58511 

Delförsök 7 

𝑀 , =
1 ∗ 0,5 + 3 ∗ 1,5 + 8 ∗ 2,5 + 4 ∗ 3,5 + 31 ∗ 4,5

1 + 3 + 8 + 4 + 31
= 3,79787 

Delförsök 8 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 4 ∗ 1,5 + 10 ∗ 2,5 + 4 ∗ 3,5 + 29 ∗ 4,5

0 + 4 + 10 + 4 + 29
= 3,73404 

Skarpnäck, delförsök 1 

𝑀 , , =
0 ∗ 0,5 + 4 ∗ 1,5 + 11 ∗ 2,5 + 8 ∗ 3,5 + 71 ∗ 4,5

0 + 4 + 11 + 8 + 71
= 3,05319 

 



 

 

 

Viktat medelvärde i punkt med tåg intill gångbanans kant för delförsök 1-3 och 

7-8 i aktuella studien samt delförsök 1 från försöket i Skarpnäcks tunnelbana.  

Delförsök 1 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 6 ∗ 1,5 + 11 ∗ 2,5 + 4 ∗ 3,5 + 28 ∗ 4,5

0 + 6 + 11 + 4 + 28
= 3,60204 

Delförsök 2 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 5 ∗ 1,5 + 4 ∗ 2,5 + 9 ∗ 3,5 + 31 ∗ 4,5

0 + 5 + 4 + 9 + 31
= 3,84694 

Delförsök 3 

𝑀 , =
1 ∗ 0,5 + 1 ∗ 1,5 + 11 ∗ 2,5 + 4 ∗ 3,5 + 32 ∗ 4,5

1 + 1 + 11 + 4 + 32
= 3,82653 

Delförsök 7 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 5 ∗ 1,5 + 11 ∗ 2,5 + 7 ∗ 3,5 + 24 ∗ 4,5

0 + 5 + 11 + 7 + 24
= 3,56383 

Delförsök 8 

𝑀 , =
0 ∗ 0,5 + 6 ∗ 1,5 + 10 ∗ 2,5 + 2 ∗ 3,5 + 29 ∗ 4,5

0 + 6 + 10 + 2 + 29
= 3,64894 

Skarpnäck, delförsök 1 

𝑀 , , =
0 ∗ 0,5 + 3 ∗ 1,5 + 14 ∗ 2,5 + 9 ∗ 3,5 + 68 ∗ 4,5

0 + 3 + 14 + 9 + 68
= 3,010 
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