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ABSTRACT  

When cities grow larger the demand for more residential buildings and public transport 

increases. To be able to meet the demands and still make the city compact the interest for 

underground facilities grows. Underground facilities come with some drawbacks, one 

example is the evacuation where the people are expected to evacuate upwards. This master 

thesis is aiming to further develop the research done on the subject by examining the impact 

of winter clothing. Two tests were performed in Skrapan, which is 25 floors high. The 

participants went up for 22 of the floors and were recorded during the ascending. Some of the 

participants had a pulse watch and a breathing mask, which measured the oxygen 

consumption. The median for the walking speed varied between 0,81 m/s and 0,56 m/s with 

regular clothing and 0,78 m/s to 0,57 m/s with winter clothes. In the building codes it says 

that 0,6 m/s should be used when calculating evacuation times when ascending stairs. The 

heart rate did not change significantly between the two tests. However, the oxygen 

consumption was higher with the jacket on. The participants would not have been able to 

keep going for much longer than 5 minutes with their current pace. According to the results 

in this master thesis 0,6 m/s is too high because in the tests that were made the participants 

were physically active and still couldn’t keep that speed up for the whole test. Due to the test 

being two days in a row, almost all of the participants walked slower the second time. 

However, the ones that walked with winter clothes the second day walked more slowly than 

the ones with regular clothes compared to the first day. Therefore, it is safe to say that the 

clothes do affect the walking speed of evacuating people and that more clothes i.e. warm 

shoes or a hat will have an even greater impact. 

Keywords: Stairs, ascending, winter clothes, exhaustion, oxygen consumption, walking 

speed, vertical speed. 
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SAMMANFATTNING  

I takt med att städerna växer, både till yta och befolkningsmängd, ökar behovet av 

infrastruktur bland annat inom kollektivtrafiken och transportvägar. Genom att bygga dessa 

anläggningar under marken går det att exploatera marken ovan till andra ändamål. Med 

undermarksanläggningar kommer vissa svårigheter, så som begränsade 

utrymningsmöjligheter. Riktlinjerna för utrymning uppåt är inte till för längre trappor, och 

är därför inte representativt för de nya användningsområdena. Vikten av att dimensionera 

utrymningsmöjligheterna utifrån vad dagens befolkning kan prestera är relevant för att 

säkerställa en trygg utrymning i händelse av en olycka. Examensarbetet inriktar sig därför på 

att vidareutveckla tidigare forskning om utrymning uppåt genom att undersöka hur 

gånghastigheterna i trappor påverkas av vinterkläder. 

Försök genomfördes med 21 personer under två dagar i ett av Skrapans utrymningstrapphus, 

där varje försöksperson fick gå en gång per dag. Mätmetoderna som användes var bland 

annat; pulsklocka, tidtagning, videoobservationer och andningsmask som mäter 

syreupptagningsförmågan. Medianen för gånghastigheten beräknades på varje våningsplan 

där de högsta värdet med vanliga kläder blev 0,81 m/s, 3 meter upp i trappan och det lägsta 

0,56 m/s, 57 meter upp i trappan. Med vinterkläder blev motsvarande värden 0,78 m/s, 5 

meter upp i trappan och 0,57 m/s, 33 meter upp i trappan. Enligt Boverkets allmänna råd om 

analytisk dimensionering ska den dimensionerande gånghastigheten i trappor sättas till 0,6 

m/s. Denna riktlinje är inte godtagbar eftersom försökets urvalsgrupp hade svårt att hålla 

den hastigheten trots att majoriteten av försökspersonerna i examensarbetet var unga och i 

god kondition. 

Gånghastigheterna påverkades även av att försökstillfällena genomfördes dagarna efter 

varandra vilket gjorde att försökspersonerna inte hade möjlighet att återhämta sig helt 

mellan försöken. Dock var tidsskillnaden från första dagen till den andra större för de som 

gick med vinterkläder andra dagen än för de som gick med vanliga kläder andra dagen. Vilket 

visar på att försökspersonerna blivit påverkade av vinterkläderna och därför gått 

långsammare. 

Mätningarna av syreupptagningsförmågan hos försökspersonerna gav varierande resultat, 

mycket beroende på kön och om de hade vinterkläder på sig eller inte. Kvinnornas 

utnyttjande grad ökade från 70-85 % till 73-90 % av sin maximala syreförbrukning när de var 

iklädda vinterkläder. Jämfört med männens utnyttjande grad som sjönk från 63-85 % till 61-

77 % vid användandet av vinterkläder.  

Försökspersonerna var nära sin maximala syreförbrukning, VO2,max, vilket tyder på att de inte 

skulle klara av att hålla samma tempo i en längre trappa. Männen skulle kunna hålla samma 

tempo i cirka 15 minuter medan kvinnorna som ligger på 90 % av sin kapacitet enbart skulle 

kunna hålla samma hastighet i cirka 5 minuter. Vilket är ett ytterligare tecken på att 

hastigheten i BBRAD är för hög i långa trappor.  

Nyckelord: Gånghastighet, utrymning uppåt, höga byggnader, syreförbrukning, 

utmattning, vertikal haststighet, trappor.
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DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Kritiska 
förhållanden 

Syftar på när förhållandena som anges av BBRAD 3 för godtagbar 
exponering överskrids. 

Percentilen Ett värde som i en statistisk fördelning avgränsar en viss 
procentandel av sannolikheten eller observationerna. 95 % av 
värdena ligger alltså under 95 procent-percentilen. 

Trapplan Avsats dit trappan leder 

Trapplopp Trappsteg i följd mellan två höjdnivåer utan avbrott 

Vilplan Trapplan mellan olika nivåer 

Gånghastighet Förflyttningshastigheten i trappans plan inklusive vilplanen. 

Vertikalhastighet Förflyttningshastighet i höjdled. 
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1 INLEDNING 

Examensarbetet har utförts i samarbete med DeBrand Sverige AB och SP Fire Research. 

Examensarbetet är en vidareutveckling av tidigare forskning om utrymning uppåt som 

utfördes av DeBrand Sverige AB och Lunds Tekniska Högskola i samverkan med Brandforsk, 

Briab Brand och Riskingenjörerna AB och Trafikverket. Detta avsnitt beskriver vad 

examensarbetet har behandlat. 

1.1 Bakgrund 

På grund av platsbristen i storstäder byggs allt fler undermarksanläggningar för att frigöra 

yta till annan användning eller bebyggelse, samt för att göra transportsträckorna kortare 

mellan stadsdelar. Stockholms stad kommer under de närmaste åren satsa flera miljarder på 

olika projekt som berör trafiksituationen (Stockholms Stad, 2015). Ett exempel är en ny del 

av Slussen i Stockholm, som är en av de större satsningar som Stockholms stad lägger stort 

fokus på. Den nya delen ska tjäna som en större busshållplats under mark för pendlare i 

Stockholms stad. Då undermarksanläggningar, som exempelvis Slussen, inte klassas som en 

byggnad gäller inte Boverkets byggregler (BBR) utan följer istället Plan- och bygglagen (PBL). 

Enligt PBL 8 Kap, 4 § ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaperna så att de människor 

som befinner sig inuti byggnadsverket kan ta sig ut på ett säkert sätt innan kritiska 

förhållanden uppstår (SFS 2010:900, 2015). Principen för att dimensionera en 

undermarksanläggning är i stort sett densamma för byggnader och anläggningar eftersom 

både byggnader och anläggningar måste följa PBL (SFS 2010:900, 2015). 

Dimensioneringsmetoden bygger på att utrymningstiden är kortare än tiden det tar att uppnå 

kritiska förhållanden.  

Förutom regelverken så är det även en viss skillnad när det kommer till utrymning och 

insatser mellan byggnader och undermarksanläggningar. I undermarksanläggningar kan det 

bland annat ta lång tid att göra en räddningsinsats om det är dålig sikt på grund av 

brandgaser eller dålig belysning (Lövgren, 2013). Vidare kan den långa sträckan och många 

trappor bli en belastning för räddningstjänsten. En annan svårighet med 

undermarksanläggningar är att utrymningen sker uppåt. För att ta sig ut från en 

undermarksanläggning används ofta hissar eller trappor upp till markplan. I dagsläget är 

större delen av studien inriktad på utrymning nedför trappor i höga byggnader, vilket gör att 

trapporna ofta är utformade för att göra det lättare att ta sig nedåt (Ronchi, Norén, Delin, 

Kuklane, Halder, Arias, & Fridolf, 2015). Utformning kan därför bli ett problem när 

trapporna är designade för att gå nedför samtidigt som allt fler används till utrymning uppåt. 

Vidare är studien för utrymning uppåt, som de svenska byggreglerna bygger på, inte avsedd 

för längre trappor (Ronchi, et al., 2015). Därför genomfördes ny forskning i tre olika höga 

trappor i Kista Science Tower, Ideon Gateway och rulltrappan från Västra Skogens 
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tunnelbanestation (Ronchi, et al., 2015). Däremot täcker försöken endast utrymning under 

normala förhållanden, det vill säga att försökspersonerna inte var stressade av brandgaser, 

fick använda sina vanliga kläder och hade bra belysning. Examensarbetet har därför 

vidareutvecklat den tidigare studien och undersökt hur gånghastigheterna i långa trappor 

påverkas av varma kläder.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att vidareutveckla forskning utförd av Ronchi et al. (2015) om 

utrymning uppåt. Examensarbetet inriktar sig på att undersöka hur vinterkläder påverkar 

gånghastigheten och syreförbrukningen vid utrymning uppåt i trappor samt vilka tekniker 

personer använder vid utrymning upp för höga trappor. Detta undersöks genom fullskaliga 

försök som efterliknar verkligheten.  

1.3 Frågeställningar 

Examensarbetet utgår ifrån frågeställningarna nedan. 

● Hur påverkas gånghastigheten vid utrymning uppåt av vinterjackor? 

● Vilka tekniker använder personer när de utrymmer uppåt? 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet avgränsades till individuella försök i höghuset Skrapan i Västerås. 

Medverkande försökspersoner fick låna larmställsjackor, vilket skulle motsvara 

vinterklädseln under försöket. Resultatet kommer endast att jämföras mot de individuella 

försöken i Kista Science Tower och Ideon Gateway. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 

I detta avsnitt redovisas den tidigare forskning som examensarbetet grundar sig på. Det tar 

även upp vad andra forskare kommit fram till angående gånghastigheter i trappor.  

2.1 Allmänt 

I en tidigare studie av Ronchi et al (2015) utfördes fyra olika försök, ett i Ideon Gateway i 

Lund, ett i Kista Science Tower i Stockholm, ett i Sveriges längsta rulltrappa i 

tunnelbanestationen Västra Skogen och ett i laboratoriemiljö på en trappmaskin. Samtliga 

fullskaliga försök utfördes både i grupp och individuellt för att undersöka hur 

försökspersonerna påverkades av varandra (Ronchi, et al., 2015). För att mäta 

gånghastigheten användes kameror som var fastspända på försökspersonerna (Ronchi, et al., 

2015). Kameror monterades även på väggarna på var tredje våning för att få en överskådlig 

bild av försöket. I försöken användes olika mätmetoder så som Borgskalan, Metamax II, 

pulsklocka och elektromyografi-mätare (EMG-mätare). Metamax II används för att mäta 

syreförbrukningen hos försökspersonerna och Borgskalan användes för att mäta 

ansträningsnivån hos de försökspersoner som inte var utrustade med Metamax II, se figur 

Figur 1 för Borgskalan och Figur 2 för Metamax II. EMG- mätaren mätte försökspersonernas 

muskelaktivitet. I gruppförsöken var endast en person utrustad med Metamax II. Mer 

ingående beskrivning av utrustningen redovisas i avsnitt 2.2. 

 

Figur 1. Illustration över borgskalan (Borg, 1982). 
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Figur 2. Metamax II med alla komponenter (CORTEX, u.å). 

 

Tidigare försök har genomförts av Kretz, Grünebohm, Kessel, Klüpfer, Meyer-König, och 

Schreckenberg, (2008), där besökare till en utställning filmades när de gick uppför en trappa 

där hastigheten mättes på 25 meters höjd. Nackdelen med denna studie var att hastigheten 

inte mättes kontinuerligt. En annan studie som genomförts är av Yeo, och He, (2009) där 

pendlare delades in i grupper utefter vilken sorts biljett de hade. Samtliga försök filmades för 

att göra det möjligt att utvärdera dessa vid ett senare tillfälle (Choi, Galea, & Won-Hwa, 

2013; Kretz et al., 2006; Ronchi, et al., 2015). Studiernas resultat är sammanställda i Tabell 1. 
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Tabell 1. En sammanfattning av tidigare forskningsresultat vid utrymning uppåt i trappor, översatt 
från engelska  (Ronchi, et al., 2015). Resultat från Ronchi et al., (2015) presenteras i avsnitt 2.3. 

Medel- 

hastighet 

(m/s)  

Populationsgrupp  Källa  År  Land  

0.67  

0.64  

0.63  

0.59  

0.51  

0.49  

Män yngre än 30 år 

Kvinnor yngre än 30 år 

Män mellan 30 och 50 år 

Kvinnor mellan 30 och 50 år 

Män äldre än 50 år  

Kvinnor äldre än 50 år 

Fruin  1971  USA  

0.52 a  

0.47 a 

 

0.44a  

Individuell person  

Grupp personer som inte påverkar 

varandra, låg densitet. 

Grupp med personer som påverkar 

varandra, hög densitet.  

Kretz et al.  2006  Tyskland  

0.27 b   

0.28 b 

0.29 b   

0.29 b   

0.30 b 

0.31 b   

0.32b  

Pensionär kvinna (> 65 år)  

Pensionär (> 65 år)  

Pensionär man (> 65 år)  

Barn (< 13år)  

Vuxen kvinna 

Vuxna 

Vuxen man  

Yeo, S.K., 

och He, Y.  

2009  Singapore  

0.75c  

0.55c  

0.53d  

0.42d  

Män våning 1-25 (medel)  

Män våning 26-50 (medel)  

Kvinna våning 1-25 (medel)  

Kvinna våning 26-50 (medel)  

Choi, et al.  2014  Korea  

0.5 

0.6 

Hög densitet (>2 personer per m2)  

<Låg densitete  

Boverket  1994-

2013  

Sverige  

a Trappan hade en lutning på 35,1° och var 35,8 meter hög. Hastigheten mättes efter 25 meter.  
b Vertikalhastighet. Flera korta trappor vid olika tunnelbanestationer undersöktes. Totalt analyserades 
643 pendlare. Lutningen på trapporna är okänd.  
c Studien involverade 30 män i åldrarna 20-28 år (medel 24,6år).  
d Studien involverade 30 kvinnor i åldrarna 20-28 år (medelålder 22,2 år).  
e Baserat på fåtal observationer. 
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2.2 Utrustning 

Ronchi et al. (2015) använde bland annat Borgskala, Metamax II, EMG-mätare och 

pulsklocka som mätverktyg för att undersöka försökspersonernas utmattning och 

ansträngningsnivå. Borgskalan är en bedömningsskala för upplevd fysisk ansträngning som 

går mellan intervallen 6 och 20 (Borg, 1982), där 6 är extremt lätt och 20 är maximalt 

ansträngande, se Figur 1. Enligt Borg (1982) stiger syreförbrukningen och pulsen linjärt med 

mängden belastning som kroppen utsätts för, därför är det en bra kombination att ha 

pulsklocka, Metamax II och Borgskala som mätinstrument för att undersöka 

syreupptagningsförmågan och fysisk ansträngning. Tillsammans med försökspersonernas 

vikt och längd kan beräkningar göras för att undersöka om mängden syreupptagning speglar 

normal belastning eller om personen i fråga är kraftigt ansträngd (Ronchi, et al., 2015). EMG 

avläser musklernas aktivitet med hjälp av elektroder som placerades på de större 

benmusklerna så som vad- och lårmusklerna (Ronchi, et al., 2015). På grund av brist på 

utrustning mättes syreförbrukningen och muskelaktiviteten på var tredje person i de 

individuella försöken och endast på en person i gruppförsöken. 

I de individuella försöken användes antingen pulsklocka och borgskalan eller Metamax II 

kombinerat med EMG-mätare och pulsklocka, försökspersonerna med Metamax II utgjorde 

cirka en tredjedel av försöksgruppen. Försökspersonerna med Metamax II utrustningen 

ombads att inte prata under försöket på grund av att andningsmönstret kan ändras och 

resultaten kan bli missvisande (K. Kuklane, Personlig Kommunikation, 27 januari 2016). 

Borgskalan användes därför inte tillsammans med Metamax II utrustningen.  

2.3 Gånghastighet i trappa 

Den tidigare studien har resulterat i en stor variation av gånghastigheter från 0,42 till 0,75 

m/s, beroende på ålder, kön och trappans höjd. En av studierna har endast angett sitt 

resultat i vertikalhastighet (Yeo & He, 2008), vilket gör det svårt att jämföra med andra 

resultat som endast har gånghastighet i trappans plan. Tabell 1 ger en sammanfattning över 

resultat som andra studier tagit fram (Ronchi, et al., 2015). Dock var Choi et al. (2014) och 

Kretz et al. (2006) de enda som tidigare undersökt längre trappor, i dessa försök tenderar 

gånghastigheterna att bli lägre än i de andra. Detta framhävdes i en av studierna där 

gånghastigheten var dubbelt så hög i korta trappor jämfört med långa trappor (Kretz, 

Grünebohm, Kessel, Klüpfer, Meyer-König, & Schreckenberg, 2006).  

Även Ronchi et al. (2015) fick ett varierande resultat. Däremot för Ideon Gateway och Kista 

Science Tower var en gemensam faktor att hastigheten avtog desto högre upp 

försökspersonerna kom i byggnaden för att sedan öka på slutet. Medianpersonen och de 

långsammare personerna var dock jämnare i sin hastighet än de som startade i en högre 

hastighet (Ronchi, et al., 2015). Även i Västra skogen avtog hastigheten med höjden av 

trappan, men var mer jämn än i de andra försöken. Att hastigheten var mer jämn i Västra 

skogen kan ha berott på att försökspersonerna såg hela trappan och bättre kunde anpassa sin 

hastighet (Ronchi, et al., 2015).  
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I Ideon Gateway varierade gånghastigheterna enligt Figur 3 (Ronchi, et al., 2015). Viktigt att 

ha i åtanke är att det inte är samma person som är långsammast eller snabbast under hela 

försöket i nedanstående figurer, de visar den högst uppmätta hastigheten vid den höjden 

bland samtliga försökspersoner. 

 

Figur 3. Figuren visar gånghastigheten i Ideon Gateway. Markeringarna visar maximala, 75 % - 
percentilen, median, 25 % - percentilen och minsta värdet (Ronchi, et al., 2015) med tillstånd av 
M.Delin. 

Från Figur 4 kan hastigheterna för långsammast, snabbast, 25 % - och 75 % -percentil och 

median utläsas. Medianen är jämn till skillnad från den snabbaste som avtar kraftigt med 

höjden, medianen varierade mellan 0,75 m/s och 0,65 m/s. Medianen av den vertikala 

hastigheten varierade mellan 0,37 m/s och 0,24 m/s och följer samma trend som 

gånghastigheten, den minskar desto högre upp personen befinner sig, se Figur 4 (Ronchi, et 

al., 2015). Kvoten mellan den vertikala hastigheten och gånghastigheten i Ideon Gateway 

beräknades till 0,4 (Ronchi, et al., 2015). 
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Figur 4. Figuren visar vertikala hastigheten i Ideon Gateway. Markeringarna visar maximala, 75 % 
- percentilen, median, 25 % - percentilen och minsta värdet (Ronchi, et al., 2015) med tillstånd av 
M.Delin. 

Det andra försöket av Ronchi et al. (2015) utfördes i Kista Science Tower som var den längsta 

trappan i studien på 31 våningar. Medianen varierade mellan 0,87 m/s och 0,73 m/s och var 

mer varierande än i Ideon Gateway, se Figur 5 (Ronchi, et al., 2015). Gånghastigheten var 

dock alltid högre i Kista Science Tower än i Ideon Gateway, och enligt Ronchi et al. (2015) 

beror detta på att det är fler vilplan per våning i Kista Science Tower.  

 

Figur 5. Figuren visar gånghastigheten i trappans plan i Kista Science Tower. Markeringarna visar 
maximala, 75 % - percentilen, median, 25 % - percentilen och minsta värdet (Ronchi, et al., 2015) 
med tillstånd av M. Delin. 
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Efter 80 meter stannade en av försökspersonerna och kunde inte fortsätta (Ronchi, et al., 

2015). Detta syns i Figur 5 då den minsta hastigheten är 0 m/s. Den vertikala hastigheten i 

Kista Science Tower varierade medianen mellan 0,30 m/s och 0,22 m/s, se Figur 6, och var 

lägre än i Ideon, vilket är en konsekvens av att det är fler vilplan i Kista Science Tower och 

försökspersonerna spenderar mer tid att gå horisontellt (Ronchi, et al., 2015).  Kvoten mellan 

den vertikala hastigheten och gånghastigheten i Kista beräknades till 0,3 (Ronchi, et al., 

2015). 

 

Figur 6. Figuren visar vertikala hastigheten i Kista Science Tower. Markeringarna visar maximala, 
75 % - percentilen, median, 25 % - percentilen och minsta värdet (Ronchi, et al., 2015) med tillstånd 
av M. Delin. 

Det sista fullskaliga försöket av Ronchi et al. (2015) utfördes i rulltrappan i Västra Skogens 

tunnelbanestation. Precis som i de andra försöken avtar hastigheten något med höjden för att 

sedan öka på slutet, se Figur 7 (Ronchi, et al., 2015). Medianen för gånghastigheten är något 

lägre än i de andra försöken, vilket beror på att det inte finns några vilplan som gör att 

försökspersonerna inte kunde vila de muskler som användes vid gång i trappan (Ronchi, et 

al., 2015). Det kan också bero på att rulltrappor inte är designade för att vara bekväma att gå 

i, vilket försvårade för försökspersonerna att ta sig uppåt (Ronchi, et al., 2015). Däremot var 

den vertikala hastigheten högre än i de andra försöken, se Figur 8 (Ronchi, et al., 2015). 

Detta beror även det på avsaknaden av vilplan vilket medför att försökspersonerna hela tiden 

rör sig uppåt. Kvoten mellan den vertikala hastigheten och gånghastigheten i Västra Skogen 

beräknades till 0,5 (Ronchi, et al., 2015). 
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Figur 7. Figuren visar gånghastigheten i trappans plan i Västra Skogens rulltrappa. Markeringarna 
visar maximala, 75 % - percentilen, median, 25 % - percentilen och minsta värdet (Ronchi, et al., 
2015) med tillstånd av M. Delin. 

 

Figur 8. Figuren visar vertikala hastigheten i Västra Skogens rulltrappa. Markeringarna visar 
maximala, 75 % - percentilen, median, 25 % - percentilen och minsta värdet (Ronchi, et al., 2015) 
med tillstånd av M.Delin.  



11 

3 METOD 

I nedanstående avsnitt presenteras en översiktlig beskrivning av de fullskaliga försöken. En 

mer utförlig beskrivning av försöken presenteras i avsnittet Aktuell studie.  

3.1 Fullskaligt försök 

Examensarbetet bestod av ett fullskaligt försök i Västerås som genomfördes i ett av Skrapans 

trapphus. 

3.1.1 Utrymning uppåt i trappor 

Fältstudien utfördes i Skrapan i Västerås. Byggnaden är 81 meter hög och består av 25 

våningar. Trappans utformning beskrivs mer utförligt i avsnitt 5.2. Försöken startade på 

våning tre av 25 stycken, på grund av att det fanns ett större utrymme där som användes som 

utgångspunkt. Totalt gick försökspersonerna 22 våningar. Försöken utfördes två dagar i rad, 

den 12:e och 13:e april 2016. Vid det andra tillfället dagen efter fick de som gick med 

vinterkläder gå utan och vice versa. I försöken användes brandkårens larmställsjackor som 

simulerad vinterklädsel (härefter kallat vinterkläder), istället för vanliga vinterjackor, 

larmställsjackan vägde 2 kg. Genom att standardisera klädseln kunde gånghastigheterna 

jämföras mer rättvist.  

Försökspersonerna bestod av studenter och personal från Mälardalens Högskola (MDH) 

samt anställda från närliggande företag. Försöken utfördes individuellt och beskrivs mer 

ingående i avsnitt 5. Åtta deltagare blev utrustade med Metamax II och pulsklocka för att 

kunna undersöka hur försökspersonerna reagerade fysiologiskt på ansträngningen och 

undersöka om vinterkläderna gjorde någon skillnad, fyra av dessa personer gick med 

vinterkläder första dagen och resterande med vanliga kläder. De åtta personerna utrustade 

med Metamax II fick gå med utrustningen under båda dagarna för att kunna jämföra deras 

värden. En försöksperson iklädd vinterkläder utrustad med Metamax II och pulsklocka 

presenteras i Figur 9. En genomförandeplan och scheman för försöksdagarna redovisas i 

Bilaga 1.   
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Figur 9. Försöksperson iklädd  
vinterkläder och Metamax II,  
pulsklocka och kamera (Foto: M. Asplund). 

3.2 Hantering av personuppgifter 

I Sverige är det krav på att forskningsprojekt som innefattar försök på människor ska 

regleras under lagen om personuppgifter (SFS 1998:204, 1998), även kallat PUL, och prövas 

av Etikprövningsnämnden. Arbeten utförda av studenter har inte samma etikkrav som större 

forskningsförsök gjorda av företag eller annan verksamhet. De behöver inte ansöka hos 

etikprövningsnämnden, men de ska fortfarande följa de riktlinjer som lärosätet har (M. 

Kumm, Personlig kommunikation, 29 februari, 2016). 

Enligt 10 § i PUL krävs det samtycke från respektive individ för att få använda personens 

uppgifter. För att inte kränka någon av deltagarnas integritet så fick varje deltagare ett 

nummer istället för att de identifierade sig med sitt namn på enkätsvaren och vid själva 

utrymningsförsöket i trappan. Varje försöksperson fick en personlig siffra för att kunna vara 

anonym i examensarbetet. I samband med enkätifyllnaden fick deltagarna godkänna med sin 

underskrift att deras resultat och uppgifter fick användas i studien.  

3.3 Dataanalys 

Efter försöken sammanställdes observatörernas anteckningar, Metamax II resultaten och 

filmerna analyserades med hjälp av mediaprogrammet Kinovea. Den vertikala hastigheten 

beräknades genom att dividera höjdskillnaden med tiden som gick åt för att förflytta sig 

motsvarande sträcka. För att beräkna gånghastigheten i trappans plan togs den diagonala 

längden fram med hjälp av Pythagoras sats, för att sedan divideras med tiden. Radien som 

användes för att beräkna gångsträckan på vilplanen uppskattades utifrån observationer av 

filmerna. Med gånghastighet menas summan av gånghastigheten i trapploppet och vilplanet. 

Beräkningarna gjordes för två vilplan och två trapplopp, både för vertikal hastighet och 

gånghastigheten för att efterlikna den tidigare studien. 
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4 LITTERATURSTUDIE 

I detta avsnitt presenteras den litteraturstudie som gjordes för att kunna förstå och analysera 

resultaten från Metamax II i den aktuella studien. 

4.1 Metamax 

Metamax är ett mätinstrument som består av en huvudenhet, en turbin, en andningsmask, 

ett batteri och en telemetrimottagare om huvudenheten inte är kopplad direkt till datorn 

(CORTEX, u.å). Vid försök där Metamax inte kan vara direkt kopplad till datorn sätts alla 

delar fast på en sele som sedan bärs av försökspersonen under försöket. Andningsmasken 

sätts framför mun och näsa och turbinen placeras framtill på masken (CORTEX, u.å). Under 

ett test kan enheten mäta syre och koldioxid i in- och utandningsluften (Medbø, Mamen, 

Welde, von Heimburg, & Stokke, 2009). Metmax II mäter även trycket och temperaturen i 

luften med hjälp av en inbyggd barometer och termometer (Medbø, et al., 2009). Inför en 

studie kalibreras enheten med en gas där mängden CO2 och O2 är känd och innan försöken 

ska enheten kalibreras med den omgivande luften med hjälp av en 3 liter kalibreringsspruta 

(Medbø, et al., 2002). Enligt K. Kuklane (Personlig kommunikation 28 januari 2016) ska 

enheten kalibreras mot den omgivande luften innan varje ny försöksperson för att registrera 

eventuella förändringar i luften. 
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4.2 Utmattning 

Tidigare studier har gjorts på 144 försökspersoner i åldrarna 18-64 för att sammanställa 

maxpuls och maximal syreförbrukning, VO2,max (Ronchi, et al., 2015). Sammanställningen 

visade att maxpulsen för män har ett medelvärde på 193 slag/min med en standardavvikelse 

på 9 slag/min och kvinnor 187 slag/min med standardavvikelsen 12 slag/min (Ronchi et al. 

2015). Vidare i studien presenterades även maximal syreförbrukning där medelvärdet för 

män var 52,0 ml/kg/min med en standardavvikelse på 8 ml/kg/min och för kvinnor var 

medelvärdet 44,2 ml/kg/min med standardavvikelsen 8,1 ml/kg/min (Ronchi, et al., 2015).  

Utnyttjandegraden av den maximala syreförbrukningen kan ge en uppskattning om hur länge 

en person kan klara av att utföra arbetet. Vid ansträngning finns det ett par nivåer som blivit 

framtagna från tidigare forskning, se Tabell 2 (Kuklane & Halder, 2016).  

Tabell 2. Presenterar den normala tiden som en person klarar av att upprätthålla ett arbete vid en 
viss del av sin individuella maximala syreförbrukning (Kuklane & Halder, 2016). 

Tid till utmattning vid kontinuerligt arbete 
Andel av VO2 max 50 % av VO2 max 75 % av VO2 max 90 % av VO2 max 
Normal tid till 
utmattning 

2 timmar 15 minuter 5 minuter 

 

I tidigare forskning framkom att försökspersonerna var nära sin maximala ansträngningsnivå 

om de jämfördes mot de maxvärden som nämndes ovan (Ronchi, et al., 2015). 

Försökspersonerna använde cirka 85-95 % av sin kapacitet och bör därför inte klarat att 

utrymma så mycket längre än 5-15 minuter (Ronchi, et al., 2015). 
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5  AKTUELL STUDIE 

Nedan redovisas det fullskaliga försök som utfördes i Skrapan i Västerås. Försöket i Skrapan 

fokuserade på att undersöka och jämföra förmågan att utrymma uppåt för trappor med och 

utan vinterkläder. 

5.1 Förberedelser 

Inför försöken rekryterades försökspersoner som till största delen bestod av 10 stycken 

studenter från MDH och 11 anställda från lokala företag. I Tabell 3 sammanfattas 

utformningen av försöksgruppen.   

Tabell 3. Sammanfattning av försöksgruppen i trappförsöket. 

Sammanfattning av försöksgruppen 
 Ålder[år] Längd [cm] Vikt [kg] 

Min 22 164 54 
Medel 30 178 73 

Median 25 177 76 
Max 52 191 99 

 

Dagen innan det första försöket sattes tejpbitar på första och sista trappsteget i varje 

trapplopp i syfte att underlätta lokalisering av var i trapploppet försökspersonen befann sig, 

vid den efterkommande analysen av filmerna. Våningsnumreringen täcktes över med ett A4-

ark och tejp för att försökspersonen inte skulle kunna lokalisera vilken våning han eller hon 

befann sig på och därefter anpassa sin hastighet. Borgskalan tejpades upp på var tredje 

våningsplan för att kunna uppskatta tröttheten hos de personer som inte hade Metamax II. 

Övertäckningen av våningsnumreringen och borgskalan redovisas till vänster i Figur 10, till 

höger visas den första kalibreringen av Metamax II. Varje medverkande observatör fick 

varsitt instruktionsblad som beskrev vad som förväntades av dem och vilka uppgifter de fått 

sig tilldelade under dagen.  



16 

                

Figur 10. Fotot till vänster visar monterad Borgskal samt A-4 ark som döljer våningsnumret. I det 
högra fotot visar kalibreringen av Metamax II (Foto: D. Neumann). 

5.2 Trappans utformning 

Trappan som användes i försöken är en tät höger-svängd rak trappa med ett vilplan mellan 

varje våning. Trappan är massiv vilket betyder att den är stängd mellan stegen (Trappbolaget, 

u.å). Trappans utformning är till stor del densamma med några avvikelser efter våning 11, där 

ena trapploppet blir något svängd och har ett extra trappsteg, se Figur 11. Trappstegen är 

även lite bredare och djupare från och med våning 12 och uppåt, se Tabell 4. 

 

Tabell 4. Dimensionerna för trappan i Skrapan. Vid våning 12 ändrades trappan till att ha två olika 
trappsatser per våning. Detta representeras av olika siffror vid kolumnerna ”Stegdjup” och ” Antal 
steg mellan vilplan”. Ena trappsatsen var sned och den inre delen av trappan hade ett mindre djup 
på innersidan jämfört med det yttre. Därför skrivs måtten som 21-27, där 21 är innermåttet och 27 
yttermåttet.  

Trappans utformning 

Våning Antal 
vilplan per 

våning 

Steghöjd  
[cm] 

Stegdjup 
[cm] 

Antal steg 
mellan 
vilplan 

Trappbredd 
[cm] 

Höjd mellan 
vilplan [m] 

3-11 1 17 17 8 110 2,72 
12-25 1 18 17/21-27 8/9 110 3,06 
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Figur 11. Illustration över trappan för våning 3-11 (till vänster) och våning12-25 (till höger) 
(Illustration: M. Asplund). 

5.3 Försök 

Försökspersonerna var totalt 21 stycken och anlände i grupper om fyra för att smidigare 

kunna förbereda dem inför försöket. När försökspersonerna var på plats fick de information 

om vad försöket gick ut på och vad de skulle göra. Den information som gavs till 

försökspersonerna var att de skulle ta sig upp för trappan i egen takt tills de blev stoppade 

eller att de inte orkade längre, scenariot var att brandlarmet hade gått men de var inte direkt 

exponerade för branden. De fick även direktivet att de skulle ropa ut den siffran som 

motsvarade deras upplevda trötthet när de såg Borgskalan. Deras svar togs sedan upp av 

kameran och användes i analysen. Försöken genomfördes över två dagar där varje 

försöksperson fick gå en gång per dag. Till den andra dagen skedde ett bortfall på fyra 

personer från de tidigare 21 stycken.  

Innan försöket fick deltagarna svara på den första av tre enkäter, som var utformade utefter 

de enkäter som använts i tidigare forskning av Ronchi et. al., (2015) dock med några 

ändringar.  Efter försöket svarade försökspersonen på den andra enkäten, och fick även svara 

på om han eller hon ville delta en gång till, denna gång med andra kläder. Det vill säga om de 

hade vanliga kläder i första försöket skulle de ha vinterkläder i andra försöket. När det andra 

försöket var genomfört fick försökspersonen besvara den sista enkäten. Enkäterna redovisas i 

Bilaga 2: Enkäter. 

Endast en försöksperson åt gången befann sig i trappan för att inte riskera att de skulle 

påverka varandras resultat. Observationerna gjordes med hjälp av actionkameror som 

försökspersonerna tog på sig. Kameran filmade från midjan och nedåt för att kunna se 

gångmönster och beräkna gånghastigheten vid efterkommande analys. Förutom kameran 

stod det observatörer placerade på olika våningsplan för att observera och anteckna 

försökspersonernas beteenden.  
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6 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet från beräkningar, observationer och 

enkätundersökningen. 

6.1 Utrymningsförsök i Skrapans trapphus 

Försöken presenteras i två delar, först redovisas resultatet från försöket där 

försökspersonerna hade vanliga kläder och sedan resultatet med vinterkläder.  

Kvoten mellan vertikal hastighet och gånghastighet kan användas till att jämföra olika 

trappor. I Skrapan beräknades denna kvot till 0,6.  

6.1.1 Vanlig klädsel 

I Figur 12 redovisas gånghastigheten och i Figur 13 presenteras den vertikala hastigheten när 

försökspersonerna hade vanliga kläder. 

 

Figur 12. Redovisar gånghastigheten med vanliga kläder. X-axeln, som visar höjden i meter, där 
värdena är avrundade till närmaste heltal för att göra figuren mer lättöverskådlig. Serierna 
beskriver den maximalt uppmätta hastigheten, median hastigheten, den lägsta uppmätta 
hastigheten samt 25 % och 75 % percentilerna. Värdena i varje serie är inte för samma person utan 
är momentana hastigheter vid olika höjder (Figur: M. Asplund). 
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Figur 13. Redovisar den vertikala hastigheten med vanliga kläder. X-axeln, som visar höjden i meter, 
där värdena är avrundade till närmaste heltal för att göra figuren mer lättöverskådlig. Serierna 
beskriver den maximalt uppmätta hastigheten, median hastigheten, den lägsta uppmätta 
hastigheten samt 25 % och 75 % percentilerna. Värdena i varje serie är inte för samma person utan 
är momentana hastigheter vid olika höjder (Figur: M. Asplund). 

Med vanliga kläder varierade medianen på gånghastigheten mellan 0,81 m/s (på första 

våningen eller efter 2,72 meter) och 0,56 m/s (på våning 20 eller efter 48,32 meter). Den 

vertikala hastigheten varierade mellan 0,37 m/s (på våning 1 eller efter 2,72 meter) och 0,24 

m/s (på våning 12 eller efter 33,42 meter). Både gånghastigheten och den vertikala 

hastigheten avtar med höjden och blir stabilare vid ca 33 meter. 

 

6.1.1.1. Fysisk påverkan 

Hjärtfrekvensen för försökspersonerna med vanliga kläder redovisas i Figur 14. Om de 

värden som presenterades i litteraturstudien antas representativa för försöksgruppen kan 

utnyttjandegraden beräknas. Utnyttjandegraden och en sammanställning av 

försökspersonernas hjärtfrekvens presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Sammanställning av hjärtfrekvensen hos män respektive kvinnor under försöken utan 
vinterkläder. Utnyttjandegraden är beräknad utifrån de värden som tagits fram i litteraturstudien. 
Standardavvikelsen är angiven inom parantes. 

Sammanställning av försökspersonernas hjärtfrekvens utan vinterkläder 
 Män Kvinnor 

Hjärtfrekvens 
[slag/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

Hjärtfrekvens 
[slag/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

Min 160 83 (4) 130 70 (5) 
Max 180 93 (5) 160 86 (6) 
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Figur 14. Sammanställning av hjärtfrekvensen hos alla försökspersoner, iklädd vanliga kläder, som 
gick med Metamax II och pulsklocka. X-axeln visar antal hjärtslag per minut och Y-axeln redogör 
för tiden (Figur: A. Zakirov). 

 

Syreförbrukningen för försökspersonerna iklädd vanliga kläder redovisas i Figur 15. 

Utnyttjandegraden beräknades på samma sätt som utnyttjandegraden för hjärtfrekvensen, se 

Tabell 6. Utifrån dessa data uppskattas männen kunna fortsätta i cirka 20 minuter och 

kvinnorna cirka 15 minuter. 

Tabell 6. Sammanställning av syreförbrukningen hos män respektive kvinnor under försöken utan 
vinterkläder. Utnyttjandegraden är beräknad utifrån de värden som tagits fram i litteraturstudien. 
Standardavvikelsen är angiven inom parantes.  

Sammanställning av försökspersonernas syreförbrukning utan vinterkläder 
 Män Kvinnor 

VO2 
[ml/kg/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

VO2 
[ml/kg/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

Min 32,9 63 (12) 26,5 60 (13) 
Max 44,3 85 (15) 33,3 75 (17) 
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Figur 15. Sammanställning av försökspersonernas syreförbrukning iklädd vanliga kläder. X-axeln 
visar syreförbrukningen i liter per minut. Y-axeln redovisar tiden (Figur: A. Zakirov). 
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6.1.2 Vinterkläder 

I Figur 16 redovisas gånghastigheten och i Figur 17 presenteras den vertikala hastigheten. 

 

Figur 16. Redovisar gånghastigheten med vinterkläder. X-axeln, som visar höjden i meter, där 
värdena är avrundade till närmaste heltal för att göra figuren mer lättöverskådlig. Serierna 
beskriver den maximalt uppmätta hastigheten, median hastigheten, den lägsta uppmätta 
hastigheten samt 25 % och 75 % percentilerna. Värdena i varje serie är inte för samma person utan 
är momentana hastigheter vid olika höjder (Figur: M. Asplund). 

 

Figur 17. Redovisar den vertikala hastigheten med vinterkläder. X-axeln, som visar höjden i meter, 
där värdena är avrundade till närmaste heltal för att göra figuren mer lättöverskådlig. Serierna 
beskriver den maximalt uppmätta hastigheten, median hastigheten, den lägsta uppmätta 
hastigheten samt 25 % och 75 % percentilerna. Värdena i varje serie är inte för samma person utan 
är momentana hastigheter vid olika höjder (Figur: M. Asplund). 
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Medianen på gånghastigheterna med vinterkläder varierade mellan 0,78 m/s (på andra 

våningen eller efter 5,44 meter) och 0,57 m/s (på våning 12 eller efter 33,42 meter). 

Medianen på den vertikala hastigheten varierade mellan 0,37 m/s (på våning 1 eller efter 2,72 

meter) och 0,24 m/s (på våning 11 eller efter 30,44 meter upp). Maximala och lägsta 

momentana gånghastigheten beräknades till 1,2 m/s och 0,44 m/s. Motsvarande värden för 

den vertikala hastigheten var 0,53 m/s och 0,18 m/s.  

Det högsta medianvärdet på gånghastigheten sänktes med 3,2 % vid användandet av 

vinterkläder jämfört med vanliga kläder. Det lägsta medianvärdet var 2,9 % högre för 

försöken med vinterkläder jämfört med vanliga kläder.  

Alla försökspersoner utom två gick långsammare andra dagen. De som gick med vanliga 

kläder första dagen gick cirka 20 sekunder långsammare andra dagen, och de som gick med 

vinterkläder första dagen gick cirka 9 sekunder långsammare andra dagen. 

6.1.2.1. Fysisk påverkan 

Hjärtfrekvensen för försökspersonerna iklädda vinterkläder redovisas i Figur 18. Värdena i 

litteraturstudien antas representativa för att kunna beräkna utnyttjandegraden. 

Utnyttjandegraden och en sammanställning av försökspersonernas hjärtfrekvens presenteras 

i Tabell 7. 

Tabell 7. Sammanställning av hjärtfrekvensen hos män respektive kvinnor under försöken med 
vinterkläder. Utnyttjandegraden är beräknad utifrån de värden som tagits fram i litteraturstudien. 
Standardavvikelsen är angiven inom parantes. 

Sammanställning av försökspersonernas hjärtfrekvens med vinterkläder 
 Män Kvinnor 

Hjärtfrekvens 
[slag/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

Hjärtfrekvens 
[slag/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

Min 160 83 (4) 130 70 (5) 
Max 180 93 (5) 170 91 (6) 
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Figur 18. Sammanställning över försökspersonernas hjärtfrekvens när de går i trappan med 
vinterkläder. Y-axeln visar hjärtslag per minut och x-axeln visar tiden (Figur: A. Zakirov). 

Syreförbrukningen för försökspersonerna redovisas i Figur 19 och utnyttjandegraden för 

syreförbrukningen presenteras i Tabell 8. 

 

Tabell 8. Sammanställning av syreförbrukningen hos män respektive kvinnor under försöken med 
vinterkläder. Utnyttjandegraden är beräknad utifrån de värden som tagits fram i litteraturstudien. 
Standardavvikelsen är angiven inom parantes. 

Sammanställning av försökspersonernas syreförbrukning med vinterkläder 
 Män Kvinnor 

VO2 
[ml/kg/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

VO2 
[ml/kg/min] 

Utnyttjandegrad 
[%] 

Min 31,7  61 (11) 32,1 73 (16) 
Max 40,0 77 (14) 40,00 90 (21) 
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Figur 19. Sammanställning av försökspersonernas syreförbrukning iklädda vinterkläder. X-axeln 
visar syreförbrukningen i liter per minut. Y-axeln redovisar tiden (Figur: A. Zakirov). 

6.2 Observationer 

Detta avsnitt är uppdelat i två delar, observationer gjorda av observatörer i trappan och 

observationer gjorda i efterhand utifrån filmerna. 

6.2.1 Observatörernas kommentarer 

Det observatörerna beaktade när de studerade försökspersonerna var hur de betedde sig i 

trappan. Exempelvis hur de tog sig upp för trappan, om de tog dubbla eller ett steg i taget 

samt om de använde handledarna. Användningen av handledarna varierade mellan 

försökspersonerna, vissa gick upp för hela trappan utan att ta hjälp av handledarna. Andra 

tog hjälp av handledarna hela vägen upp medan vissa började efter en bit upp i trappan.  

Valet mellan att ta ett eller två trappsteg i taget skiljde sig, majoriteten valde att ta ett 

trappsteg i taget hela vägen upp. Mindre än hälften började med att ta två trappsteg men 

övergick till ett efter att ha kommit en bit upp i trappan. Några få av försökspersonerna tog 

två trappsteg i taget hela vägen upp. 

De flesta höll sig i mitten eller lite närmare innerkanten av trappan när de gick. Några få tog 

ut svängen i trapploppet och hamnade mer på yttersidan. 

6.2.1 Observationer från filmerna 

Via actionkamerorna gick det att se försökspersonernas rörelsemönster upp för trappan och 

på vilplanen. Det varierade mellan att gå på vänster sida (innerspåret), mitten, på höger sida 
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(ytterspåret) samt att ta en eller två trappsteg i taget, se Figur 20. Majoriteten av 

försökspersonerna gick i mitten av trappan (spår 2 i Figur 20) och tog ett trappsteg i taget. De 

som gick längs ytterspåret hade taktiken att snedda över vilplanet (spår 3 och 4 i Figur 20), 

uppskattningsvis blev det lika lång gångsträcka för dem som det blev för de som gick i mitten 

av trappan. De som valde att gå innerspåret (spår 1 i Figur 20) tog minst antal steg per 

vilplan, ett till två stycken, jämfört med de som gick i mitten och ytterspåret som tog två till 

tre per vilplan. En del försökspersoner varierade gångmönstret genom att ta två steg i taget. 

Nästan alla som började med att ta två trappsteg i taget övergick efter ett tag med att bara ta 

ett i taget, övergången skedde tidigare vid användandet av vinterkläder. De få som tog två 

hela vägen upp var istället benägna att ta fler små steg på vilplanen och ta mer hjälp av 

handräcket än de andra. 

Antal steg samt gånglinje förändrades desto högre upp i trappan försökspersonerna kom. 

Efter halva trappan tog fler ut svängen och därmed fler steg på vilplanet. Det var flera som 

började gå i mitten av trappan men som successivt flyttade sitt gångmönster till den yttre 

delen och därigenom även förlängde sin gångsträcka. Utifrån observationerna av hur 

försökspersonerna gick på vilplanen uppskattades ett medelvärde för radien som senare 

användes i beräkningarna. Radien uppskattades till 0,4 m. 

 

Figur 20. Illustration av trappan och valda gånglinjer vid utrymning. Gånglinje 1, 2, 3 och 4 
motsvarar försökspersonernas rörelsemönster i trappan (Illustration; M. Asplund & D. Neumann). 

6.3 Resultat från enkäter 

De strategier som personerna uppgav att de använde sig av för att på ett effektivt sätt ta sig 

upp för trappan var bland annat; ta två steg i taget, ta hjälp av handledaren samt att försöka 

hålla ett jämt tempo under hela sträckan. 

Åsikter som försökspersonerna hade allmänt om försöksupplägget var övergripande att det 

var en “kul idé” och ett “roligt försök”. Mer konstruktiva kommentarer var att 
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andningsmasken gjorde det svårt att se och att tillhörande sladdar begränsade rörligheten. 

De flesta av försökspersonerna tränade 3 eller fler gånger i veckan och endast fyra svarade att 

de tränade mindre än 3 gånger i veckan. Enstaka påpekade att det var lättare dagen efter då 

de visste vad försöket gick ut på och hur trappan såg ut. Samtidigt nämnde andra att det var 

mer ansträngande andra dagen eftersom de hade träningsvärk från gårdagens försök. Det var 

vanligt att försökspersonerna underskattade hur många våningar de gått upp för. Deras 

antaganden varierade mellan 7 till 20 våningar. Tre stycken överskattade antalet våningar till 

23 respektive 30 och en hade rätt på 22 våningar. Flera var nära med sina svar och låg inom 

intervallet 20-23 våningar.  

Del två av enkäten inriktades på att försökspersonerna skulle utvärdera sin förmåga att sätta 

sig i säkerhet vid en verklig situation. På en sjugradig skala var medelvärdet 5,8 där de höga 

värdena representerar att försökspersonerna kunde sätta sig i säkerhet. I den tredje delen 

frågades bland annat om hur de upplevde skillnaden mellan att gå i vinterkläder jämfört med 

vanliga kläder. Ett lågt värde på skalan menar att det blev lättare med vinterkläder och ett 

högt att det blev tyngre. Medelvärdet var 4,6 på en sjugradig skala. Det vara ingen markant 

skillnad beroende på om de gått med vinterkläder eller vanliga kläder först. 
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7 DISKUSSION  

I detta avsnitt diskuteras och jämförs resultat med tidigare forskning. Även examensarbetets 

metodval och felkällor utvärderas.  

7.1 Metodval 

Metodvalet för försöksgenomförandet grundas i de metoder som använts vid de tidigare 

försök som examensarbetet baseras på. Skrapan valdes då det är en av Västerås högsta 

byggnader och kunde därmed ge en tillräckligt lång arbetstid, vilket även var nödvändigt för 

att få stabila resultat med mätningarna med Metamax II. På grund av tidsbrist när 

mätutrustningen fanns tillgänglig, var enda alternativet att göra försöken i två 

sammanhängande dagar. Detta kan ha påverkat resultaten negativt genom att 

försökspersonerna var tröttare den andra dagen och är sannolikt inte representativt för ett 

verkligt fall.  

Flera av försökspersonerna kommenterade även i enkäten att de var trötta från dagen innan 

och vissa hade träningsvärk. För att kunna erhålla relevanta data från försöken jämfördes 

tider mellan de personer som gått med vanliga kläder mot de som gått med vinterkläder 

första dagen. Hur denna tid förändrades över dagarna gav en indikation på hur 

vinterkläderna påverkade utrymningen. 

I ett verkligt fall utrymmer sannolikt personerna inte ensamma. Trängsel i trappan och 

påverkan av andra personers beteende kan få den enskilda individen att bete sig annorlunda. 

Till exempel kan det bli kö eller att vissa stannar för att hjälpa andra. För att få ut relevant 

individuell data bestämdes att endast genomföra individuella försök. Fördelarna med att ha 

individuella försök var att varje person kunde bli filmad och observerad mer noggrant. Då det 

även var brist på försökspersoner så var individuella försök fördelaktigt då det inte behövdes 

lika många försökspersoner som vid gruppförsök där det hade behövts flera stora grupper 

med människor för att få ut relevanta värden ur mätningarna med Metamax II. Valet att 

genomföra försöken med en försöksperson i taget har däremot påverkat möjligheterna att 

undersöka hur trängsel och närvaro av andra utrymmandes påverkar försökspersonerna. 

Metoden anses ändå tillförlitlig för att mäta gånghastigheter och utmattning vid en normal 

utrymning från en undermarksanläggning. Vid extrema förhållanden, till exempel att de 

personer som ska utrymma är mycket stressade eller att sikten är begränsad, krävs att 

försöken utförs med en annan typ av metod.  

Klädesvalet bestämdes till en larmställsjacka av modell Brage. Enligt K. Kuklane (personlig 

kommunikation, 9 mars 2016) så skulle ett par överdragsbyxor ge ett märkbart resultat då 

det är benen som används mest och utvecklar värme och som sedan hålls kvar av byxorna. 

Anledningen till att inga överdragsbyxor användes var för att människor som pendlar oftast 

tar på sig mer på överkroppen och mindre på benen. Därav var överdragsbyxor mindre 

relevant för försöket.  
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7.2 Observationer 

Utifrån observationerna, från både kamera och medhjälparna i trappan, gick det att se att 

rörelsemönstret hos försökspersonerna förändrades beroende på hur många våningar de 

hade passerat. Högre upp i trappan var fler benägna att ta ett extra steg på vilplanen. De som 

hade börjat i ett högt tempo och tagit dubbla steg drog sig succesivt utåt mot ytterspåret av 

trappan. De fick då en längre gångsträcka på vilplanet och kunde ta 1-2 fler steg på vilplanet. 

På grund av de extra stegen fick musklerna som användes vid den vertikala förflyttningen 

vila. Till skillnad från de försökspersoner som började gå med två steg i taget övergick gradvis 

från att ta två till ett trappsteg, vilket är ett tecken på utmattning. Denna övergång skedde 

tidigare vid användandet av vinterkläder, vilket tyder på att försökspersonerna blev 

påverkade av vinterkläderna. Att ena trapploppet övergick från att vara rakt till något böjd 

kan ha gjort att försökspersonerna omedvetet sökte sig till den bredare delen av trappan. Det 

kan även vara en följd av att de ville ta ut svängen uppe på vilplanet och att det ledde till att 

gånglinjen automatisk förflyttade sig utåt. 

Borgskalan som satt på vart tredje våningsplan utgjorde en del av analysmetoden för att 

kartlägga ansträngningsnivån hos försökspersonerna. Resultat gav dock inga relevanta 

värden, då många försökspersoner glömde bort att ange var på skalan de låg när de passerade 

skyltarna. Att de glömde bort att nämna skalan kan bero på flera olika faktorer. 

Informationen innan försöken kan ha varit otydlig och för att förbättra denna punkt bör en 

demonstration av borgskalan genomförts innan försöken för att försäkra att 

försökspersonerna vet hur borgskalan ser ut samt hur den fungerar. Skyltarna kunde även 

varit tydligare genom att vara större och suttit på ett bättre sätt, exempelvis i ögonhöjd.  

7.3 Enkätsvaren 

Enkätsvaren visade några oförutsedda resultat. Bland annat blev det ingen signifikant 

korrelation mellan klädesplagg och känslan av att kunna utrymma, detta kan bero på att det 

var svalt i trapphuset och att vinterkläderna inte var så varma. En varmare jacka eller mer 

kläder hade möjligen gett en större inverkan på försökspersonerna och därmed resultatet. 

Ett fåtal av försökspersonerna uppgav i enkäterna att vinterkläderna och Metmax II-

utrustningen var i vägen under försöket. Därför kan dessa personers hastighet blivit lägre på 

grund av att utrustningen var i vägen och inte för att de var tröttare. Däremot bör det inte 

påverka resultatet i någon större utsträckning eftersom majoriteten inte påpekade några 

problem med utrustningen. 

De få samband som uppkom var inte statistiskt säkerställda eftersom spridningen inte var 

tillräcklig inom populationen. Exempelvis tränade majoriteten mer än 3 gånger i veckan och 

medianåldern var 25 år vilket betyder att minst hälften av försökspersonerna är 25 år eller 

yngre.  
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7.4 Gånghastigheter 

Gånghastigheten i de genomförda försöken följde samma mönster som i den tidigare studien 

(Ronchi, et al., 2015) där maxhastigheten är hög i början för att sedan bli långsammare i 

mitten av trappan och en ökning av hastigheten i slutet av trappan. Jämfört med den tidigare 

studien var ökningen inte lika markant i slutet. Detta kan ha berott på att försökspersonerna 

inte visste var i trapphuset de befann sig och kunde därför inte avgöra hur långt det var kvar. 

I de genomförda försöken varierade medianen mellan 0,81 m/s och 0,56 m/s vilket är en 

större variation än vad som uppmättes i den tidigare studien av Ronchi et al. (2015) där 

medianen i Ideon varierade mellan 0,75 m/s och 0,65 m/s. Att variationen är större i de 

försök som genomförts i examensarbetet kan ha berott på den yngre populationen som gör 

att de orkar med ett högre tempo. Det lägre värdet kan bero på flera olika faktorer, till 

exempel kan de varit tröttare eller anpassat sin hastighet till andra dagen. I den tidigare 

studien gick varje försöksperson endast en gång och kunde därför inte anpassa hastigheten 

på samma sätt. I Kista varierade medianen mellan 0,87 m/s och 0,73 m/s vilket är högre för 

både högsta och lägsta medianvärdet. Detta beror troligen på att det är fler vilplan per våning 

i Kista vilket höjer gånghastigheten. Undersöks den vertikala hastigheten så varierar 

medianen mellan 0,30 m/s och 0,22 m/s i Kista, 0,36 m/s och 0,27 m/s i Ideon och i de 

genomförda försöken i examensarbetet varierade medianen mellan 0,37 m/s och 0,24 m/s. 

Värdena mellan Skrapan och Ideon ligger nära varandra vilket beror på att trappan i Skrapan 

är brantare än i Ideon samtidigt som Ideon har fler trappsteg per trapplopp. Dessa två 

aspekter medför att den vertikala hastigheten ökar något i respektive trappa. Kvoten mellan 

den vertikala hastigheten och gånghastigheten var 0,4 både i Skrapan och i Ideon, detta 

styrker att de vertikala hastigheterna bör vara relativt lika i de två byggnaderna. 

Vinterkläderna påverkade inte gånghastigheten som förväntat. Medianen med vinterkläder 

varierade mellan 0,78 m/s och 0,57 m/s. Det högre medianvärdet är en minskning med cirka 

3 % jämfört med vanliga kläder, detta kompenseras dock av att 0,57 m/s är en ökning med 

ungefär 3 % jämfört med försöksuppställningen med vanliga kläder. Däremot behölls en 

högre hastighet längre med vanliga kläder än med vinterkläder. Den vertikala hastigheten 

påverkades inte något nämnvärt av vinterkläderna. Även om skillnaden av hastigheterna är 

små minskas hastigheten tidigare hos de som gick med vinterkläder vilket medförde att det 

tog längre tid att ta sig upp för trappan. En annan anledning till de små skillnaderna kan vara 

känsligheten vid framtagandet av deltiderna i trappan. Sannolikheten att punkterna blev 

inkorrekt placerade med några millisekunder är stor och kan därför ha påverkat 

hastigheterna. Men hastigheten bör inte ändrats nämnvärt på grund av den felkällan, 

resultaten bedöms därför vara tillförlitliga.  

Tiden för att ta sig upp för trappan var längre den andra dagen för samtliga försökspersoner 

utom två. Det kan bero på att personerna var trötta andra dagen och inte för att de hade 

varmare kläder på sig då som gör att hastigheten minskats från den första dagen till den 

andra. Däremot var de med vinterkläder andra dagen mer långsamma än de som gick med 

vanliga kläder andra dagen, vilket tyder på att vinterkläderna hade en påverkan på 

försökspersonerna. Skillnaden beror sannolikt på den värme som hölls kvar av 

vinterkläderna, den minskade rörelsefriheten samt vikten av dem. Men för att ha erhållit 

bättre data borde försöken varit åtskilda med mer än ett dygn för att låta försökspersonerna 
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vila upp sig inför det andra försöket. En annan aspekt som kan ha påverkat resultatet är 

läroeffekten. När försökspersonerna kände till hur hög trappan var, kunde de anpassa sin 

hastighet och få en lägre tid. För att undvika detta borde direktiven ändrats till att 

försökspersonerna skulle gå en slumpmässigt vald sträcka i trappan för att låta dem gå hela 

vägen. På detta sätt undviks risken att försökspersonerna vet hur högt de ska gå. 

Vid analytisk dimensionering ska gånghastigheten sättas till 0,6 m/s vid utrymning uppåt. 

Detta får anses vara ett för högt värde vid långa trappor eftersom försöksgruppen i denna 

studie var fysiskt aktiv och kunde ändå inte hålla den hastigheten. Den nuvarande 

hastigheten på 0,6 m/s går att tillämpa på 75 % av försöksgruppen upp till våning 7. Från 

våning 7 och uppåt låg mer än 25 % under 0,6 m/s och vid våning 14 var 50 % under 0,6 m/s. 

Detta tyder på att hastigheten i BBRAD är något för hög än vad dagens befolkning i Sverige 

kan klara av i höga trappor. Förslagsvis bör regelverket uppdateras och ha två fasta värden, 

ett för de första tio våningarna och sedan ett lägre för resterande våningar. Alternativt en 

avtagande funktion, där hastigheten beror på höjden. 

7.5 Kroppens reaktion 

Då försöksgruppen var ung och de flesta vältränade är troligen de maxvärden från 

litteraturstudien inte representativa för denna försöksgrupp. Större spridning på ålder och 

levnadsvanor hade gett ett mer rättvist resultat. Resultaten kan däremot ge en uppfattning 

om hur ansträngande det är att gå i trappor, för trots den vältränade försöksgruppen var 

utnyttjandegraden hög. 

Männens hjärtfrekvens var ungefär densamma över de två försöken och hade ingen markant 

skillnad beroende på om de hade vinterkläder eller inte. Kvinnorna hade däremot cirka 10 

slag/min mer vid användande av vinterkläder jämfört med vanliga kläder.  

Vid analysen av syreförbrukningen var vissa värden instabila och kunde inte användas. Figur 

15 visar att flera kurvor slutar för tidigt eller var instabila, en jämn nivå kunde därför inte 

avläsas. De som föll bort var två män som använde vinterkläder, och två kvinnor varav en 

gick med vinterkläder och en utan. De användbara värdena visade däremot att män med 

vanliga kläder utnyttjade mellan 63-85 % av sin maximala kapacitet. Detta tyder på att de 

skulle kunna fortsätta gå i cirka 15 minuter. Motsvarande värden för kvinnor var 70-85 % av 

sin maximala kapacitet. Vid användande av vinterkläder sjönk männens utnyttjandegrad till 

61-77 % medan kvinnornas ökade till 73-90 %. Anledningen till att männens utnyttjandegrad 

sjönk kan vara på grund av bortfallet av några resultat. Det kan även bero på att männen inte 

tog ut sig lika mycket andra dagen då de visste hur lång trappan var. Om detta var fallet så 

bör däremot samma mönster avspegla sig på kvinnornas resultat. Med vinterkläder var 

kvinnorna nära sin maximala syreförbrukning och skulle därför inte klara mycket mer än 5 

minuter i trappan i samma takt. Tidigare studiens försökspersoner hade en utnyttjandegrad 

på 80-90 % av sin maximala syreförbrukning, vilket är högre än vad som erhölls i 

examensarbetet. I den tidigare studien användes en större och bredare population vilket 

troligen gav ett säkrare resultat.   
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8 SLUTSATSER 

Vinterkläder gör det tyngre att gå i trappor och vid användande av ännu mer kläder, 

exempelvis mössa eller varma och tunga skor, så kommer hastigheten att minska ännu mer. 

Utöver värmen kan även tyngden av kläderna minska hastigheten. Den nuvarande 

dimensionerande hastigheten på 0,6 m/s är därför för hög. Hastigheten sänks även kraftigt 

högre upp i trappan, både med och utan vinterkläder. Gånghastigheten i BBRAD bör därför 

uppdateras för att ta hänsyn till människors utmattning i långa trappor samt för att beakta 

att människor går långsammare när de har varma och tunga kläder på sig. Förslagsvis bör 

även utrymningshissar användas i anläggningar under mark som rymmer en större mängd 

människor för att säkerställa en tillfredställande utrymning. Hissar underlättar även 

utrymningen av funktionshindrade eller människor med funktionsnedsättningar. 

Med vanliga kläder orkar personer hålla uppe hastigheten upp till våning 9 (23 meter upp för 

trappan) innan den kraftigt avtar jämfört med vinterkläder där hastigheten avtar tidigare, 

redan innan våning 5 (14 meter upp i trappan). När människor har vinterkläder kan de därför 

inte förväntas gå i samma hastighet som vid användandet av vanliga kläder.   

Ett alternativ till att ha olika hastigheter beroende på trappans höjd och längd är att upprätta 

en funktion för hastigheten som kan användas istället för en fast gånghastighet. 

Kvinnorna hade en utnyttjandegrad på 60-75 % med vanliga kläder jämfört med när de hade 

vinterkläder då den beräknades till 73-90 %. Männen hade en utnyttjandegrad på 63-85 % 

med vanliga kläder jämfört med vinterkläder som beräknades till 61-77 %. De höga siffrorna i 

intervallen tyder på att de inte skulle klara av att hålla samma tempo i en längre trappa. Detta 

är ett ytterligare tecken på att hastigheten i BBRAD är för hög i långa trappor.  

De tekniker som används vid förflyttning upp för trappor är bland annat att personer som 

började i högt tempo och med dubbla steg, blev trötta snabbt och succesivt drog sig till 

ytterspåret för att få längre gångsträcka på vilplanet och därmed vila upp musklerna. De som 

tog dubbla steg tog även fler små steg på vilplanet. De försökspersoner som tog ett trappsteg i 

taget höll ett jämnare tempo i hela trappan. 

Försöken gav trovärdiga resultat för det simulerade scenariot där brandlarmet aktiverats 

men branden var inte synlig för de utrymmande. Vid synlig brandutveckling eller rökfyllt 

trapphus måste ytterligare studier göras.  
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Då civila undermarksanläggningar, som exempelvis tunnelbanor och servicetunnlar, blir näst 

intill oundvikligt när städer expanderar så sätts mer fokus på utrymning uppåt. Behovet av 

fortsatt forskning kring ämnet är därför av stor vikt för att kunna erbjuda en säker miljö för 

de människor som sedan ska bruka anläggningarna. 

Utöver det som tagits upp i examensarbetet föreslås att undersöka hur människor påverkas 

av dåliga siktförhållanden. I en verklig situation kan den primära belysningen slås ut och 

istället finns endast nödbelysning tillgänglig.  

Ytterligare en aspekt att undersöka närmare är hur stora folkmängder påverkar flödet i 

trapporna. I tidigare forskning har mindre grupper om 15-29 personer studerats under 

utrymningsförsök, men på exempelvis en tunnelbaneperrong kan det vistas hundratals 

personer under rusningstrafik. Då det kan vara svårt att rekrytera så stora folkmängder 

föreslås att filma trappor under rusningstrafik för att sedan beräkna flöden och observera 

beteenden. Detta har tidigare gjorts av Yeo, S.K., och He, Y. (2008) men i deras försök var det 

flera korta trappor och kan därför bli missvisande vid jämförelse till en lång trappa. 

Då det är vanligt att pendlare har med sig någon typ av bagage bör det även undersökas hur 

olika typer av bagage påverkar hastigheten. Exempelvis om tyngd, typ av väska och storlek 

har någon påverkan på hastigheten. Det kan även vara av intresse att utöka mängden kläder 

exempelvis mössa, överdragsbyxor och varma vinterskor. 

Ett djupgående arbete inom utrymning uppåt och gånghastighet som berör regelverken kan 

vara att ta fram en funktion som kan beräkna gånghastigheten utifrån trappans längd och 

höjd. 
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BILAGA 1: FÖRSÖKSBESKRIVNING FÖR FÖRSÖK I SKRAPAN  

Nedan redovisas var, när och hur utrymningsförsöken i Skrapan kommer att utföras. 

 

Teckenförklaring 

G= Grupp inkl. ett nummer vilket indikerar vilken grupp det är 

GXFY= X=Gruppnummer mellan1-6, Y=Försökspersoner i varje grupp mellan 1-4 

DN= Dorothea Neumann 

MA= Mattias Asplund 

MK= Maria Kumm 

AH= Amitava Halder 

IF= Izabella Forsberg 

NE= Natalie Ekoutsidou 

GS= Gabriella Södergren 

OI= Oskar Ingelmak 

FB= Frida Berg 

IL=Isabelle Lundin 

Beskrivning av förberedelser 

Utrymningsförsöket kommer att genomföras under två dagar, 12-13 april år 2016. 

Förberedelser 

Dagarna innan utrymningsförsöken äger rum ska följande förberedelser vara iordninggjorda. 

 

● 22 enkäter ska skrivas ut 

● 7 bilder på borgskalan ska skrivas ut 

● Punkterna i materiallistan ska vara uppfyllda och införskaffade, exempelvis pennor, 

tejp och nummerlappar 

● Försökspersoner som frivilligt deltar ska bli kontaktade om när de ska befinna sig på 

plats, gäller både försökspersonerna samt medhjälparna. 

● Medhjälparna ska vara inlästa på sina arbetsuppgifter innan försöket startar 

● Ladda, köpa extra batterier till all elektronik som kommer användas i försöken 
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● Hämta larmställ att låna ut. 

Förberedelser på försöksdagen och dagen innan 

Detta ska utföras på morgon innan försöken startar samt dagen innan försöken: 

 

● Ställa fram bord (och stolar) vid utgångspunkten 

● Täcka för våningsnumreringarna 

● Tejpa första och sista trappsteget i trapploppet 

● Montera ihop Metamax och filmkameror 

● Dubbelkolla att batterier ibland annat Metamax, filmkameror och pulsklockor är 

fulladdade 

Materiallista 

● Tejp och A-4 papper   DN 

● Tejp för trappavsatsen  DN/MA 

● Enkäter och pennor  DN 

● Action-kameror  MA 

● Papper till viloplanen  DN/MA 

● Dator med tillbehör  MA    

● Måttband   DN 

● Våg    MA 

● Hjärtstartare   MK 

● Walkie-talkies   MK 

● Säkerhetsnålar   DN 

● Mobiltelefon   ∞ 

● Fika    MK 
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Dagsschema 

Samling med alla medhjälpare klockan 07.30 utanför Skrapan. Information delas ut till varje 

medhjälpare om vad de har för arbetsuppgifter samt ett tidsschema för de olika 

försöksgrupperna. 

 

Grupper om fyra startar varje timme, de två första går med sina vanliga kläder och den andra 

av dem går med Metamax. Den tredje och fjärde går med larmställ samt att den sista (den 

fjärde) går med Metamax. 

 

Tid Arbetsmoment Deltagare 

7.00 Samling i foajén Alla 

07.15-07.30 Börjar med förberedelsearbetet, se förberedelser ovan. 

Starta Metamax 

Alla 

07.30 Dubbelkollar utrustning och borgskalan i trappan MA, DN 

07.15-08.00 Kalibrering av Metamax DN/AM 

08.00 Första gruppen (G1) anländer, anländer och får en 

kort/introduktion 

DN 

08.10-08.30 G1 svarar på enkät 1 och gör sig redo, tar på sig ev. 

pulsklocka. 

DN, IF 

08.30 G1F1 börjar gå i trappa, G1F2 gör sig redo genom att ta på 

sig Metamax och pulsklocka. 

MA, AH, DN 

08.45 G1F1 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G1F2 startar 

OI, IF 

08.45 G1F3 gör sig redo, klär på sig vinterkläder och ev. 

pulsklocka. 

MA 

09.00 G1F2 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

G1F3 startar 

DN, AH, IF, 

OI, MA 

09.00 G1F4 tar på sig Metamax, pulsklocka och vinterkläder DN, AH 

09.00 Andra gruppen (G2) anländer och får en kort introduktion DN 

09.10-09.30 G2 svarar på enkät 1 och gör sig redo, tar på sig ev. 

pulsklocka. 

DN, IF 

09.15 G1F3 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G1F4 startar 

OI, IF, MA 

09.30 G1F4 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

OI, IF, DN, 

AH 

 Ny grupp börjar gå  

09.30 G2F1 börjar gå i trappa, G2F2 gör sig redo, tar på sig 

Metamax och pulsklocka. 

MA, DN, AH 
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09.35 G1 helt klar  

09.45 FG2F1 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G2F2 startar 

OI, IF, MA 

09.45 G2F3 gör sig redo, klär på sig vinterkläder MA 

10.00 G2F2 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

G2F3 startar 

DN, AH, IF, 

OI 

10.00 G3 anländer och får en kort introduktion DN 

10.10–10.30 G3 svarar på enkät 1 och gör sig redo, tar på sig ev. 

pulsklocka. 

IF, DN, MA 

10.15 G2F3 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G2F4 startar 

OI, IF, MA 

10.35 G2F4 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

OI, IF, DN, 

AH 

 Ny grupp börjar gå  

10.30 G3F1 börjar gå i trappa, G3F2 gör sig redo, tar på sig 

Metamax och pulsklocka. 

MA, AH, DN 

10.35 G2 helt klar  

10.45 G3F1 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G3F2 startar 

OI, IF, MA 

10.45 G3F3 gör sig redo, klär på sig vinterkläder MA 

11.00 G3F2 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

G3F3 startar 

DN, AH, IF, 

MA, OI 

11.15 G3F4 gör sig redo, sätter på sig Metamax och vinterkläder MA, AH, DN 

11.30 G3F4 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

OI, IF, DN, 

AH 

11.35 G3 helt klar  

11.40 LUNCH – Cirka en timme, vissa kan gå tidigare Alla 

13.00 G4 anländer och får en kort introduktion DN 

13.10–13.30 G4 svarar på enkät 1 och gör sig redo, tar på sig ev. 

pulsklocka. 

DN, IF 

13.30 G4F1 börjar gå i trappa, G4F2 gör sig redo, tar på sig 

Metamax och pulsklocka. 

MA, AH, DN 

13.45 G4F1 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G4F2 startar 

OI, IF 

13.45 G4F3 gör sig redo, klär på sig vinterkläder MA 



5 

 

14.00 G4F2 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök, 

sätts på G4F4. 

G4F3 startar 

DN, AH, IF, 

OI, MA 

14.00 G5 anländer och får en kort presentation/introduktion DN 

14.10–14.30 G5 svarar på enkät 1 och gör sig redo, tar på sig ev. 

pulsklocka. 

DN, MA, IF 

14.15 G4F3 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G4F4 startar 

OI, IF, MA 

14.30 G4F4 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

OI, IF, DN, 

AH 

 Ny grupp börjar gå  

14.30 G5F1 börjar gå i trappa, G5F2 gör sig redo, tar på sig 

Metamax och pulsklocka. 

MA, DN, AH 

14.35 G4 helt klar  

14.45 G5F1 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G5F2 startar 

OI, IF, MA 

14.45 G5F3 gör sig redo, klär på sig vinterkläder MA 

15.00 G5F2 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

G5F3 startar 

DN, AH 

15.00 G6 anländer och får en kort presentation/introduktion DN 

15.10–15.30 G6 svarar på enkät 1 och gör sig redo, tar på sig ev. 

pulsklocka. 

IF, DN, MA 

15.15 G5F3 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G5F4 startar 

OI, IF, MA 

15.30 G5F4 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

OI, IF, DN, 

AH 

 Ny grupp börjar gå  

15.30 G6F1 börjar gå i trappa, G6F2 gör sig redo, tar på sig 

Metamax och pulsklocka. 

MA, AH, DN 

15.35 G5 helt klar  

15.45 G6F1 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G6F2 startar 

OI, IF, MA 

15.45 G6F3 gör sig redo, klär på sig vinterkläder MA 

16.00 G6F2 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

DN, AH, IF, 

MA, OI 
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Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

G6F3 startar 

16.15 G6F3 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. G6F4 startar 

MA, OI, IF 

16.30 FG6F4P4 är uppe, möts av medhjälpare och åker ner till 

uppsamlingsplatsen och svarar på enkät 2. M-

Utrustningen görs rent och förbereds för nästa försök 

OI, IF, DN, 

AH 

16.35 G6 helt klar  

16.40–17.00 Plockar ihop material, lämnar kvar det som går att ha kvar DN, MA 

Med reservation för ändringar 

 

Dagschema för dag 2 

De startar i grupper av fyra. De som gick med larmställ vid förra tillfället går med larmställ 

med vanliga kläder vid detta tillfälle, och samma personer går åter med Metamaxen som sist. 

Mellan kl 08–16.30 är det samma upplägg som dag 1:s körschema. 

7.00 Samling i Skrapan Alla 

07.15–07.30 Förberedelser för dag 2. Ställa fram det som plockades bort från 

dagen innan 

Starta Metamax 

Alla 

07.30 Dubbelkollar utrustning och borgskalan i trappan MA, DN 

07.15–08.00 Kalibrering av Metamax DN, AM 

08.00 Första gruppen (FG1) anländer, anländer och får en kort 

introduktion 

DN, 

08.00–11.40 Samma körschema som dag 1 Alla 

11.40 – 13.00 Lunch Alla 

13.00 – 16.35 Samma körschema som dag 1 Alla 

16.35–17.00 Plocka ihop och städa undan allt DN, MA 

 

What if 

Vad gör vi om en eller flera medhjälpare inte kan komma? 

Alternativ 1: Vi plockar en OB från trappan och personen får ersätta medarbetarens position. 

Alternativ 2: Vi får dela upp personens arbetsuppgifter mellan oss andra 

 

Vid akut sjukdom av försökspersonerna under försöket i trappan? 
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Brandman eller annan sjukvårdsutbildad person springer fram och undersöker eller utför 

HLR. Hjärtstartaren finns belägen, förslagsvis mitt i trappan. 

 

Mätinstrumenten vill inte fungera? (Pulsklocka, Metamax och filmkamera) 

Pulsmätare - Ser om den går att byta ut, använda någon annan 

Metamax – Konsulterar med Amitava, är den helt trasig så utesluts metamax från försöken. 

Filmkamera – Byter till någon av de andra, försöker laga under dagen. 

 

Om det är för få försökspersoner som vill gå en andra gång? 

Alternativ 1: Vi får nöja oss med de resultat vi har 

Alternativ 2: Skjuta upp försöket 

Alternativ 3: Be Maria Kumms klass att gå 

 

Om vi inte får använda trapphuset och lokalerna i Skrapan? 

Alternativ 1: Använder höghusen nere i hamnen (kontakt till Mia) och utesluter Metamax då 

mätningarna inte kommer kunna ge bra resultat då huset är lägre. 

Alternativ 2: Använda huset i trapphuset i byggnaden vid gamla brandstationen. 

 

Om material eller liknande tar slut? 

Den som är ansvarig för materialet ordnar ny eller fixar någon som inhandlar. 
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BILAGA 2: ENKÄTER 

ENKÄT: UTRYMNINGSFÖRSÖK I TRAPPHUS (DEL 1) 

Välkommen till dagens utrymningsförsök. Du kommer idag att fylla i två enkäter, den ena 

fyller du i före försöket och den andra fyller du i efter avslutat försök.  

Enkäten består av både öppna frågor och kryssfrågor. De öppna frågorna besvarar du med 

egna ord och kryssfrågorna besvarar du genom att kryssa i det svar som bäst stämmer in på 

dig. Stressa inte igenom frågorna och försök svara på alla frågor så gott du kan. Använd 

baksidan om du inte får plats att skriva hela ditt svar på framsidan. 

Dina svar kommer vara anonyma och kommer inte att kunna återkopplas till dig. Alla 

personuppgifter du lämnar kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen 10 § och inte 

lämnas ut till någon tredjepart. 

På denna sida ber vi endast om ditt försöksnummer samt om du vill medverka i kommande 

försök. När försöken är avslutade kommer förstasidan att separeras från resten av enkäten så 

att dina svar inte kan spåras tillbaka till dig i efterhand. 

I enkäten kommer vi fråga efter din längd och vikt. Gå till mätstationen för att få dina värden, 

det är viktigt att vi får exakta värden så uppskatta inte din vikt och längd. 

När du är klar med enkäten tillkallar du någon av försöksledarnas uppmärksamhet för att 

lämna in enkäten och fortsätta förbereda försöket. 

Vill du vara med i ett till försök imorgon och få en biobiljett? 

  Ja, jag vill vara med i ett till försök och få en biobiljett. 

  Nej 

 

Försöksnummer (fylls i av försöksledaren) 
 

 



DEL 1 - ALLMÄN INFORMATION 
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Datum:    

Ålder:    

Kön? 

   Man 

   Kvinna 

Hur lång är du? 

Längd:   cm 

 

Vad väger du (utan larmställsjacka)? 

Vikt:    kg 

 

Vad väger du (med larmställsjacka)? 

Vikt:    kg 

 

Har du någon dokumenterad nedsatt 

fysisk rörelseförmåga? 

  Ja 

  Nej 

 

Om ja, ange:     

     

   

Har du problem med astma eller annat 

luftvägsbesvär? 

  Ja 

  Nej 

Har du något hjärtbesvär? 

  Ja 

  Nej 

 

Om du svarat jag på någon av ovanstående 

frågor, kontakta försöksledaren. 

 

Hur ofta motionerar du en vanlig vecka? 

 

   aldrig 

   1-2 gånger/vecka 

   3-4 gånger/vecka 

   4-5 gånger/vecka 

   mer än 5 gånger/vecka 

Hur utvilad känner du dig idag, på en 

skala 1-5? 

   1 – trött 

   2 

   3 

   4 

   5 – väl utvilad 

 

Hur ofta reser du med kollektivtrafiken? 

   1 Aldrig 

   2 Ibland 

   3 Ofta  

   4 Dagligen  

Jag godkänner att mina uppgifter används 

i examensarbetet. 

 

Underskrift:                                                      .
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ENKÄT: UTRYMNINGSFÖRSÖK I TRAPPHUS (DEL 2) 

Det här är del 2 av enkäten. Denna ska du fylla i efter avslutat försök. Den första delen ska du 

ha fyllt i innan försöket. 

Enkäten är utformad på samma sätt som del 1. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till 

dig på något sätt och personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen 10 §. 

På denna sida ber vi endast om ditt försöksnummer. När försöken är avslutade kommer 

förstasidan att separeras från resten av enkäten så att dina svar inte kan spåras tillbaka till 

dig i efterhand. 

När du är klar med enkäten tillkallar du någon av försöksledarnas uppmärksamhet för att 

lämna in enkäten. 

 

 

 

 

Försöksnummer (fylls i av försökspersonen) 
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1. I det här försöket gick jag med:  
 

  Vanliga kläder 

  Larmställ 

 

2. Om det hade brunnit på riktigt, och du hade varit tvungen att utrymma en längre sträcka 
uppför en trappa, vad tror du om dina möjligheter att ta dig till säkerhet? 
 

Mycket 
små 

1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
stora        

 

3. Hur upplevde du din förmåga att utrymma uppför trappan? 
 

Mycket 
liten 

1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
stor        

 

4. Vad anser du var den största svårigheten med att ta dig uppför trappan?  
 

             

 

             

 

5. Använde du någon särskild taktik för att förflytta dig i trappan? 
 
    Ja 
    Nej 
 
 Om ja, beskriv taktiken:   
 
            

 

            

 

6. Hur många våningar uppåt tror du att du förflyttade dig i trappan? 

  

Våningsplan:    st 
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7. Hur lång tid tror du att det tog att nå toppen av trappan? 
 

Tid:    min 

 

   Nådde aldrig toppen av trappan. 

 

Orsak: 

 

            

 

            

 

 

8. Är det något annat du vill kommentera eller ge dina synpunkter på? 
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ENKÄT: UTRYMNINGSFÖRSÖK I TRAPPHUS (DEL 3) 

Det här är del 3 av enkäten. Denna ska du fylla i efter ditt andra avslutade försök.  

Enkäten är utformad på samma sätt som del 1 och 2. Dina svar kommer inte att kunna 

kopplas till dig på något sätt och personuppgifter behandlas i enlighet med 

personuppgiftslagen 10 §. 

På denna sida ber vi endast om ditt försöksnummer. När försöken är avslutade kommer 

förstasidan att separeras från resten av enkäten så att dina svar inte kan spåras tillbaka till 

dig i efterhand. 

När du är klar med enkäten tillkallar du någon av försöksledarnas uppmärksamhet för att 

lämna in enkäten och få din biobiljett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försöksnummer (fylls i av försökspersonen) 
 



DEL 3  
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1. I det här försöket gick jag med:  
 

  Vanliga kläder 

  Larmställ 

 

2. Hur upplevde du skillnaden med larmställ jämfört med vanliga kläder? 
 

Mycket 
lättare 

1 2 3 4 5 6 7 Mycket 
tyngre        

 

3. Hur lång tid tror du att det tog att nå toppen av trappan? 
 

Tid:    min 

 

   Nådde aldrig toppen av trappan. 

 

Orsak: 

 

           

 

           

 

4. Är det något annat du vill kommentera eller ge dina synpunkter på? 
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