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Sammanfattning  

Studien är genomförd inom ramen för ett forskningsprojekt med titeln ”Evakuering från 
tåg – MTO-perspektiv, erfarenhetsåterföring och riskidentifiering”, som genomförts på 
uppdrag av Banverket. Inom projektet har en datainsamling genomförts hos olika 
svenska järnvägsföretag från september 2005 till juli 2008. Dessa data har 
sammanställts och analyserats, och redovisas i denna rapport.  

Syftet har varit att identifiera och analysera problem- och förbättringsområden genom 
att samla in data från ett stort antal genomförda evakueringar och från olika datakällor. 
Materialet syftar därmed till att ge underlag för järnvägsföretag och trafikledning för att 
förbättra hanteringen av evakueringar, såväl när det gäller säkerhet, som personalens 
arbetssituation och omhändertagande av resenärer. 

Frågeställningarna har berört kommunikation, information, resenärers behov av hjälp, 
utrustning och hjälpmedel, rutiner, personalens utbildning och träning samt hur 
ombordpersonalen och resenärerna har upplevt evakueringssituationen.  

Den huvudsakliga datainsamlingen har bestått av enkätdata från ombordpersonal och 
resenärer. En enkät riktad till ombordpersonal besvarades av 160 personer som deltagit 
vid 113 olika evakueringar, och en enkät riktad till resenärer besvarades av 125 
resenärer som deltagit i 33 olika evakueringar. 

I projektet har också genomförts en workshop med ombordpersonal från tre olika 
järnvägsföretag. Kompletterande datainsamling har inneburit att projektet har deltagit i 
debriefing med ombordpersonal, samt tagit del av interna händelserapporter från 
järnvägsföretag och synpunkter som lämnats spontant av resenärer till järnvägsföretag 
efter en evakuering. 

Begränsningar i datainsamlingen medför att materialet inte bör ses som statistiskt 
representativt för alla evakueringar, men resultaten illustrerar ändå hur resenärer och 
ombordpersonal upplever att evakuera från tåg, och pekar ut ett antal områden där 
förbättringar krävs.  

Data som samlats in för detta projekt har till största delen berört situationer där graden 
av hot är låg. Anledningen till evakuering har oftast snarare varit en följd av att tåget 
inte kan flyttas från platsen, t.ex. p.g.a. fordonsfel eller nedriven kontaktledning, än att 
det är en hotande brand eller dylikt som medför att människor snabbt måste ta sig ut. 
Insamlade data i denna studie kommer därför till största delen från organiserade 
evakueringar där graden av hot är låg och där en evakuering inte måste ske skyndsamt.  

Generellt har evakueringarna upplevts fungera bra av såväl ombordpersonal som 
resenärer. En mindre andel av evakueringarna har dock haft stora brister.  

Något som av både personal och resenärer upplevts som ett stort problem vid 
evakueringar är att det i många fall tar lång tid innan ett beslut fattas om evakuering. Ett 
tåg som blir stillastående under en längre tid medför alltid risk för att resenärer börjar 
spontanevakuera. För att förhindra att detta sker är det vikigt att ett beslut om 
evakuering fattas så snabbt det är möjligt, och att därefter själva evakueringen 
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genomförs så snart det är möjligt.  

Utöver detta resultat har ett flertal problem- och förbättringsområden identifierats i 
studien.  

Ett problem som uppstått i ett flertal fall där tåget har blivit stående länge på spåret är 
att reservkraften har tagit slut vilket inneburit att bl.a. belysning, högtalare, ventilation 
och värmeförsörjning har slutat att fungera.  

Kommunikationen mellan olika aktörer har i de flesta fall fungerat bra. Icke fungerande 
kommunikationsutrustning har dock varit orsak till att kommunikationen har brustit. 
Kommunikationen mellan personalen på tåget samt mellan ombordpersonalen och andra 
personalgrupper är en viktig förutsättning för att rätt beslut angående evakuering ska 
kunna fattas, och inte minst för att ombordpersonalen ska kunna ge riktig information 
till resenärerna.  

Av studien framgår resenärernas stora behov av tydlig information. Det är angeläget att 
resenärer får information om de risker som finns och om vad som kan hända om de på 
eget initiativ ger sig ut i spårområdet.  

Evakueringssituationen är för de flesta en mycket ovan situation som man har liten 
praktisk erfarenhet av. Studien pekar på personalens behov av utbildning, såväl praktisk 
som teoretisk, i att hantera en evakuering.  

Utifrån identifierade brister inom organisation, kommunikation/information och 
säkerhetsutrustning har ett antal förslag till förbättringar givits med syfte att förbättra 
evakueringssituationen för både personal och resenärer för att evakueringen ska bli så 
säker och riskfri som möjligt för alla inblandade personer.  
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Summary 

This is a report within a research project entitled “Evacuation from trains – MTO 
perspective, experience retransfer and risk identification” financed by the Swedish Rail 
Administration. Data have been collected from railway operators between September 
2005 and July 2008. The results are presented in the present report. 

The aim was to identify and analyse problems and areas of improvement by collecting 
data from a great number of evacuation situations. The results from this study aims at 
giving a base of information for railway operators and traffic management to make 
improvements for evacuations, concerning safety as well as the staff’s working situation 
and taking care of the passengers.  

The questions at issue concern communication, information, passengers’ need of help, 
equipment, work procedures, education and training and evacuation experiences of staff 
and passengers.  

The main data collection consists of questionnaires from staff and passengers. A 
questionnaire directed to staff was answered by 160 persons that participated in 113 
different evacuation situations. A questionnaire directed to passengers was answered by 
125 passengers participating in 33 different evacuation situations.  

Further, a workshop with staff from three different railway operators was carried out. 
As a supplement, data was collected thru participation in debriefing meetings with staff, 
as well as by taking part of railway operators’ reports and passengers’ own point of 
views sent to the railway operators after participating in an evacuation.  

Limitations in data collection mean that this study should not be considered statistically 
representative for all evacuation situations. The results still presents experiences from 
staff and passengers from a great number of evacuations, and point out important areas 
of improvement. 

Data collected for this project were mainly concerning situations with a low level of 
threat. The cause of evacuation was more often a consequence of not being able to move 
the train, e.g. due to vehicle problems or a broken aerial line, rather than due to a 
threatening fire which would make it necessary to get everybody out of the train 
immediately. Therefore data in this study were collected mainly from organized 
evacuations where the level of threat was low.  

In general staff as well as passengers have experienced that the evacuation situations 
have not caused a lot of difficulties. Even though, a small number of evacuations have 
been very problematic.  

A problem experienced by both staff and passengers was that the time spent waiting for 
a decision concerning evacuation was often long. If the train is standing still on the 
tracks for a long time the risk for spontaneous evacuation will increase, especially when 
passengers are on their way to somewhere and there are other possibilities to get there.  

Several other problems and areas of improvement have been identified in his study.  
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A problem that occurs when a train is standing still on the track for a long time is 
further that the power supply runs out, which means that for instance illumination, loud 
speakers and ventilation stop working.  

Communication between different groups of personnel and passengers has been 
working well in most cases. In some cases there have been communication problems, 
often due to problems with the equipment. To be able to make a correct decision about 
evacuation, the communication has to be working well between the staff on the train as 
well as between the staff on the train and other staff. If that communication is not 
working well, staff will not be able to give the correct information to passengers.   

The need for information is evident. Passengers have a need for clear information when 
unexpected things happen, and have to get information about risks associated with 
evacuations and being on the track area. 

Most people do not previously have experience of evacuation situations. Education to 
the staff, practical as well as theoretical, is shown very important. The importance of 
practical education was emphasized by the staff.  

Recommendations are given in the areas of organization, communication/information 
and safety equipment, with the purpose of improving future evacuation situations to 
make it safer for staff as well as passengers. 
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Förord 

Detta examensarbete har skrivits inom ramen för mitt arbete vid MTO Psykologi AB. 
Studien är en del i ett forskningsprojekt med titeln ”Evakuering från tåg – MTO-
perspektiv, erfarenhetsåterföring och riskidentifiering”, som genomförts på uppdrag av 
Banverket.  

Jag vill tacka Ingrid Anderzén och Lena Kecklund för stöd och värdefulla synpunkter. 
Jag vill också rikta ett tack Erik Lindberg på Banverket för att jag har fått lov att 
använda materialet i min uppsats, samt även till alla som medverkat i datainsamlingen.  

Ett tack också till min handledare Kjell Ohlsson vid Institutionen för ekonomisk och 
industriell utveckling, och till Fabian von Schéele som med kort varsel kunde rycka in 
som examinator. 

 

Stockholm den 30 mars 2009 

Sara Petterson 
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Ordlista 

Checklista  Checklista för evakuering används som stöd 
vid samråd mellan förare och tågklarerare inför 
en evakuering 

Driftledningscentral  Ledningscentral för tågtrafikstyrning samt för 
ban- och eldriftledning 

Dubbelspår  Sträcka med två huvudspår 

Flerspår  Sträcka med tre eller flera huvudspår 

Nödtalenhet  Ger möjlighet för resenärer på tåget att 
kontakta föraren 

Ombordansvarig  Person som på ett resandetåg har det 
övergripande ansvaret för de resande  

Organiserad evakuering En evakuering som föregåtts av samråd mellan 
ombordansvarig och tågledare och där 
tågklareraren vidtagit skyddsåtgärder (TF 
999.015, fr.o.m. 31 maj 2009 gäller JvSFS 
2008:7 bilaga 6) 

Passåkande  Personal som inte är i tjänst men som befinner 
sig på tåget 

Reservkraft  Förser tåget med ström när den normala 
strömförsörjningen inte fungerar 

Spontanevakuering   En evakuering där resande okontrollerat går av 
eller befaras gå av tåget och ge sig ut på 
spårområdet, i tunnel eller på större bro (TF 
999.015, fr.o.m. 31 maj 2009 gäller JvSFS 
2008:7 bilaga 6)  

Trafikledningen  Svarar för den operativa trafikledningen hos 
Banverket  

Tågklarerare  Person som övervakar och leder 
trafikverksamheterna. Tågklarerare avspärrar 
de spår där resande kan komma att passera, 
samt samråder med eldriftledaren vid nedriven 
kontaktledning   

Tågledare  Person som övergripande övervakar 
trafikverksamheterna på huvudspår 
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1 Inledning 

1.1 Evakuering 

Evakuering i generella termer har varit föremål för många studier. Forskningen har till 
stor del inneburit studier av den tid det tar för människor att förflytta sig, men har på 
senare år också bedrivits kring människors beteende vid evakuering och hur 
utrymningsprocessen kan modelleras (Frantzich, 2001). Studier har bedrivits om 
evakuering från byggnader och tunnlar (t.ex. Proulx 2005, Frantzich 2006), och i viss 
mån även kring evakuering från olika transportmedel (t.ex. Rutgersson et al 2003, 
Albertsson et al 2006). Studier specifikt om tågevakuering har bedrivits i begränsad 
omfattning.  

Förutsättningarna vid evakuering varierar stort beroende på varifrån evakueringen ska 
genomföras. När det gäller evakuering från bussar har man påvisat fördröjning p.g.a. 
t.ex. höga trappsteg vid utgångarna, vid evakuering från tunnlar har påpekats vikten av 
belysning men också vikten av tydlig information eftersom människor ofta 
missbedömer situationen och har en fördröjd reaktion på varningsinformation (bl.a. 
Albertsson et al 2006, Voelzel 2002, Shields 2005, Boer 2002, Frantzich, 2001). Studier 
kring evakuering från fartyg har visat att slagsida, rörelser hos fartyget, persontätheten 
och psykologiska reaktioner påvekar evakueringstiden (t.ex. Lee et al, 2003, Brumley 
och Koss, 2000, Bles et al., 2001). Evakuering från fartyg har även studerats både vad 
gäller evakueringsutrustning och mänskliga beteendeaspekter. Rutgersson m.fl. (2003) 
betonar att en lyckad evakuering är beroende av de samspelande delarna 
säkerhetsorganisation, teknisk utrustning och människors beteende, och menar att det 
med en större förståelse för människors beteende skulle vara möjligt att göra 
säkerhetsorganisationen mer effektiv och pålitlig, designa bättre utrustning och anpassa 
utbildningen för personalen. Evakuering från tåg har likheter med, men även viktiga 
skillnader mot, evakuering från byggnader, fartyg och flygplan (Galea, 2001). 

Med evakuering menas ofta nödutrymning av t.ex. en byggnad vid brand eller 
rökutveckling. Evakuering från tåg kan behöva genomföras inte bara i fall där det 
utbrutit en hotande brand, utan även om det har inträffat en olycka med tåget eller i fall 
där tåget av någon anledning förväntas bli stående still under lång tid.  

En viktig skillnad mellan evakuering från byggnader och evakuering från tåg är att 
området utanför tåget är förenat med stora risker. Dels innebär en nedriven 
kontaktledning att det finns högspänningsledningar i spårområdet, och dels innebär 
förbipasserande tåg en stor fara för de evakuerande (Banverket, informationsbroschyr). 
Om en brand har utbrutit och evakuering sker i en tunnel visar erfarenhet att det efter 
10-15 minuter uppstår kritiska förhållanden i tunneln som innebär en livsfarlig miljö 
utanför tåget, och alla människor måste ta sig ut innan detta sker (Buvik 2004).  

En annan skillnad är att människor själva förväntas fatta beslutet om att utrymma från 
en byggnad, medan resenärerna vid evakuering från tåg istället förväntas invänta beslut 
och information från personalen (TF 999.015). Personalen behöver också ofta hjälpa 
resenärerna vid en tågevakuering. Flera hundra passagerare kan färdas på ett tåg, men 
endast ett fåtal ombordpersonal finns tillgängliga vid genomförandet av en evakuering. 
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Genom att studera utredningar av tidigare inträffade större spårolyckor har viktiga 
erfarenheter lyfts fram (se t.ex. Kecklund L. et al 2006b, Galea och Gwynne 2000). En 
utredning av resenärernas evakuering vid tågolyckan i Ladbroke Grove betonar behovet 
av att ta resenärernas mentala modeller och situationsmedvetande i beaktande när 
kommunikationssystem och evakueringsutrustning utformas (Weyman et al, 2005). 

1.2 Förutsättningar för evakuering från tåg 

I Banverkets föreskrift om evakuering från tåg (TF 999.015) ges följande definitioner av 
evakuering; En organiserad evakuering är en evakuering som föregåtts av samråd 
mellan ombordansvarig och tågledare och där tågklareraren vidtagit skyddsåtgärder. 
Spontanevakuering är då resande okontrollerat går av eller befaras gå av tåget och ge sig 
ut på spårområdet, i tunnel eller på större bro.  

Evakuering från tåg skulle också kunna beskrivas utifrån två dimensioner; grad av hot 
och grad av kontroll. Enligt Kecklund et al, (2006a) kan evakueringar delas in i fyra 
olika typer; organiserad evakuering, organiserad nödevakuering, spontan evakuering 
och spontan nödevakuering (se Figur 1.1).  

 

 

Figur 1.1. Evakueringssituationen från tåg beskriven utifrån dimensionerna grad av hot 
och grad av kontroll.  

Grad av hot innebär i detta sammanhang i vilken utsträckning det råder en sådan 
situation att personer som befinner sig på tåget behöver ta sig ut. Graden av hot varierar 
från situation till situation. En hög grad av hot kan föreligga t.ex. om ett tåg börjar 
brinna eller om det är rökutveckling i tåget. I en situation där en kontaktledning har 
rivits ner eller där det har inträffat ett fordonsfel och tåget blir stillastående är graden av 
hot ofta liten eftersom personerna då inte är utsatta för någon direkt fara så länge de 
befinner sig på tåget (Kecklund et al, 2006a).  

Med kontroll menas i detta sammanhang att evakueringen har föregåtts av ett beslut av 
personal samt att skyddsåtgärder har vidtagits av personal. Graden av kontroll ska vara 
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hög så att evakueringar som genomförs är organiserade. Om resenärer påbörjar en 
spontan evakuering ska personalen i största möjliga mån ta kontrollen över situationen 
och genomföra en organiserad evakuering. Att befinna sig i ett osäkrat spårområde är 
förenat med livsfara, dels eftersom det kan komma annan trafik på övriga spår och dels 
för att det kan finnas starkströmsledningar utanför tåget i fall där kontaktledningen har 
rivits ner (Kecklund et al, 2006a).  

Allvarliga olyckor med tåg är ovanliga (Thomas, Rhind & Robinson, 2006). Trots detta 
är det sådana olyckor som uppmärksammas i media, vilket kan medföra att 
passagerarnas riskuppfattning i samband med tågåkande inte stämmer överens med de 
objektiva riskerna. T.ex. kan många passagerare tro att det bästa är att lämna tåget i 
händelse av en olycka, medan det i verkligheten troligen är säkrare för passagerarna att 
stanna på tåget tills de kan tas från platsen med hjälp av ett annat tåg (Dunbar, 2002). I 
en studie visades att den i särklass största risken i samband med järnvägstrafik är 
människor som befinner sig i spårområdet, medan denna risk av passagerare inte 
uppskattades som särskilt stor i förhållande till andra risker (Thomas, Rhind & 
Robinson, 2006).   

Det säkraste sättet att tömma ett tåg på resenärer är då tåget kan ta sig in till en plattform 
och resenärerna kan ta sig ut på vanligt sätt (Galea och Gwynne, 2000). Praxis inom 
järnvägsbranschen är att man, om detta inte är möjligt, försöker genomföra en 
evakuering genom att resenärerna tas över till ett annat tåg som kör upp jämsides med 
det tåg som ska evakueras, vilket normalt innebär att resenärerna tar sig ner på 
banvallen och kliver rakt upp på det andra tåget. Ibland innebär evakuering från tåg att 
resenärerna behöver ta sig bort från spårområdet till fots. Svåraste 
evakueringssituationen uppstår då ett tåg har kolliderat och vält, och än värre om det i 
samband med detta uppstår en brand på tåget.  

Att människors uppfattning om riskerna i järnvägstrafiken inte stämmer överens med 
den verkliga risken kan påverka passagerarnas säkerhetsbeteende, såsom benägenheten 
att t.ex. uppmärksamma säkerhetsinformation och meddelanden. Att informera 
passagerare om var de verkliga riskerna ligger kan därför vara viktigt (Thomas, Rhind 
& Robinson, 2006). 

Ett transportmedel, t.ex. en tågtransport är ett medel för den resande att nå ett mål. 
Transporten är ett sätt att uppnå ett annat mål som ger nytta och värde för individen, 
t.ex. att förflytta sig mellan arbete, bostad och fritidsaktiviteter. Detta innebär att det vid 
en trafikstörning kan vara mer naturligt för en resande att leta efter andra alternativ för 
att nå målet med sin resa, t.ex. att lämna tåget och söka efter en taxi. Om människor 
saknar kunskap om de risker som de utsätter sig för genom att spontant lämna tåget 
finns risk för att en allvarlig olycka kan inträffa (Kecklund et al, 2006a). 

1.3 Evakuering från tåg sett ur ett MTO-perspektiv 

Evakuering från tåg kan innebära svårigheter sett ur ett MTO-perspektiv, d.v.s. sett 
utifrån samspelet mellan Människan, Tekniken och Organisationen. Evakuerings-
situationer kan ställa krav på personalen, resenärerna organisationen och tekniken. Det 
är många personer som är inblandade i evakueringssituationen och många delar som ska 
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fungera för att den ska kunna genomföras på ett bra sätt. Det är viktigt att det finns både 
tekniska och organisatoriska förutsättningar så att personal och resenärer kan hantera 
situationen. 

För att kunna utgå från ett MTO-perspektiv bör man vara medveten om att olika 
faktorer påverkar människors beteende och att detta i sin tur kan påverka beslut och 
arbetsprestationer. Människans beteende och mänskliga prestationer påverkas av både 
sociala, emotionella, kognitiva och fysiologiska processer. Människor påverkar 
varandra – gör som andra gör – och ”tar efter”. Vid studier av hur människor agerat vid 
evakueringar och utrymningar har konstaterats att människors agerande påverkas av vad 
andra människor gör (t.ex. Frantzich et al 2006, Nilsson och Johansson 2009). 
Kontakten och samverkan med andra påverkar därför våra beslut och handlingar. 
Människor behandlar information genom att ta in ett mycket stort antal sinnesintryck 
från omgivningen och de som uppfattas som viktiga eller intressanta blir man varse och 
medveten om. Möjligheten att ta till sig information varierar beroende på situation 
(hot/kontroll/stress), men är också beroende av egen erfarenhet och kunskap. En analys 
av branden på Kings Cross station i London 1987 visade att vana resenärer fortsatte att 
läsa tidningen istället för att lyssna på informationen, men också att uniformerad 
personal på stationen hade en auktoritet som fick resenärer att ändra beteende (Donald 
och Canter, 1990). Evakueringsförsök i en vägtunnel antydde att den mängd 
information som uppmärksammades av trafikanterna påverkades av stressnivån, vilket 
indikerar att tekniska installationer bör testas i stressande situationer (Nilsson et al, 
2008). Beslut baseras på tidigare kunskaper och erfarenheter. Beteenden som man lärt 
sig väl kan utföras direkt utan omväg via bedömningar och beslut. Hela denna process 
påverkas av individens attityd och motivation men också av vilken energinivå 
(pigg/utmattad) individen har. Mångtydig och ofullständig information i kombination 
med en begränsad tid för att agera skapar stress. Det i sin tur innebär att information 
som underlättar en bedömning eller ett beslut kan reducera stressen, vilket kan leda till 
att man kan fatta effektivare och därmed säkrare beslut (Enander, 2005). 

Tekniska förutsättningar kan exempelvis innebära i vilken mån det finns fungerande 
kommunikationsutrustning så att personal på tåget kan kommunicera med varandra, 
med annan personal samt med resenärer på tåget. Tekniska förutsättningar kan också 
innebära i vilken mån tågen är utrustade med den säkerhetsutrustning som behövs för att 
resenärer ska kunna ta sig ut.  

Organisatoriska förutsättningar i samband med evakuering kan t.ex. vara i vilken mån 
det finns tydliga regler, att personal har fått den utbildning och träning som den behöver 
eller att ansvarsfördelningen mellan olika personalgrupper är tydlig. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete har varit att identifiera och analysera problem- och 
förbättringsområden genom att samla in data från ett stort antal genomförda 
evakueringar. 

Resultatet syftar till att ge en större kunskap om hur människor och personal beter sig 
vid en evakuering. Kunskap om detta ger ett bättre perspektiv på vilka åtgärder som kan 
göras avseende teknik och organisation. En ökad kunskap inom området ger också 
branschen bättre förutsättningar att förebygga och hantera spontanevakueringar som 
innebär risk för påkörning av personer som vistas obehörigt i spårområdet.  

Materialet syftar därmed till att ge underlag för järnvägsföretag och trafikledning att 
förbättra hanteringen av evakueringar, både när det gäller att förbättra säkerhet, 
personalens arbetssituation och omhändertagande av resenärer. 

Följande frågeställningar har studerats: 

• Finns det några brister i kommunikationen  

� mellan personalen på tåget  

� mellan personalen på tåget och annan personal, och  

� mellan personalen på tåget och resenärerna? 

• Vilken information behöver resenärerna? 

• Vilken praktisk hjälp behöver resenärerna? 

• Vilken utbildning och träning har personalen? 

• Vilken utrustning och hjälpmedel behövs, och vilka brister finns relaterade till 
utrustningen? 

• Hur upplever personalen att de rutiner som finns för evakuering fungerar? 

• Hur har personal och resenärer upplevt evakueringen? 

• Vilka förslag till förbättringar finns? 
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3 Metod och genomförande 

3.1 Insamling av data 

Data för denna studie har samlats in från ombordpersonal och resenärer som har varit 
med och evakuerat ett tåg. Data från dessa två grupper har samlats in i samarbete med 
Banverket och flera olika järnvägsföretag (SJ, Stockholmståg, A-train, Tågkompaniet, 
Merresor, Veolia). Datainsamling har pågått mellan september 2005 och juli 2008. 

Data och erfarenheter har samlats in på följande sätt: 

• Insamling av enkätdata 

Den huvudsakliga datainsamlingen har inneburit att enkäter har besvarats av 
ombordpersonal och resenärer. Enkäterna har utformats av projektgruppen i 
samarbete med en referensgrupp bestående av representanter från olika aktörer i 
branschen. 

Enkäter från ombordpersonal har samlats in genom att personal som har varit 
inblandad i en evakuering i samband med händelsen har besvarat en enkät. 
Järnvägsföretagen har därefter samlat in och skickat enkäterna till 
projektgruppen.  

Från resenärer har enkäter samlats in dels genom att enkäter delats ut av 
projektgruppen direkt på plats i samband med att en evakuering ägt rum, dels 
genom att resenärer fått möjlighet att besvara en enkät i samband med att de 
lämnat synpunkter till järnvägsföretagen.  

Enkätstudierna beskrivs utförligare nedan. 

• Workshop 

För att utifrån resultaten i insamlade enkätdata ge en djupare förståelse för 
problem- och förbättringsområden gällande evakueringssituationen genomfördes 
i juni 2008 en workshop/fokusgrupp där ombordpersonal (förare och tågvärdar) 
medverkade. Elva personer från tre olika järnvägsföretag deltog i workshopen; 
Stockholmståg (5 personer), Arlanda Express (3 personer) och Tågkompaniet (3 
personer). Alla deltagare hade varit med om minst en evakuering.  

Ett flertal frågeställningar kring problem- och förbättringsområden diskuterades 
både i mindre grupper och gemensamt. Följande berördes vid workshopen: 

� Vad fungerar bra i samband med evakueringar? 

� Vad fungerar inte i samband med evakueringar?  

� Vilka är de viktigaste områdena att förbättra? 

� Vilka förbättringsförslag finns? 
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• Debriefing med ombordpersonal 

Information från personal har också i ett enstaka fall samlats in genom 
deltagande i en debriefing med den ombordpersonal, såväl arbetande 
ombordpersonal som passåkande, som medverkat vid en specifik evakuering.  

• Interna händelserapporter från järnvägsföretag  

Ytterligare information om specifika evakueringar har bestått av företagsinterna 
händelserapporter där föraren beskrivit den aktuella händelsen. 

• Synpunkter från resenärer 

Resenärers erfarenheter och upplevelser har också samlats in i form av 
synpunkter som spontant lämnats in av resenärer till järnvägsföretagen i 
samband med en evakuering.  

Resultat från enkätstudierna och workshopen redovisas i avsnitt 4.1-4.3. Debriefing, 
händelserapporter och resenärssynpunkter ligger, tillsammans med enkätsvar, till grund 
för de tre skildringarna av genomförda evakueringar som presenteras i avsnitt 4.4.   

3.2 Beskrivning av enkätstudierna 

För projektet har två olika enkäter delats ut som riktar sig till ombordpersonal 
respektive resenärer. Enkäterna bifogas i bilaga 1 och 2. 

Enkäter har besvarats av ombordpersonal från SJ, Stockholmståg och Arlanda Express. 
Enstaka enkäter har också besvarats av Tågkompaniet, Merresor och Veolia. Totalt har 
160 personer besvarat den enkät som riktar sig till ombordpersonal. Detta innebär att 
enkätdata har samlats in från 113 olika evakueringar, eftersom det vid flera av 
evakueringarna är mer än en av ombordpersonalen som har besvarat enkäten.  

Av det totala antalet enkätsvar från ombordpersonalen kommer 85 enkäter från 
Stockholmståg, 65 enkäter från SJ, samt 10 enkäter från Arlanda Express. Av det totala 
antalet evakueringar som enkätdata har samlats in från har 46 evakueringar genomförts 
av Stockholmståg, 58 av SJ, samt 9 av Arlanda Express (se tabell 3.1). 51 % av 
enkäterna har besvarats av förare, 41 % av ombordansvarig samt 8 % av annan personal 
(t.ex. passåkande eller serveringspersonal). 

Tabell 3.1. Antal enkäter besvarade av ombordpersonal och antal evakueringar, samt 
procentuell fördelning mellan järnvägsföretagen. 

 Antal 

enkätsvar 

Procentandel 

av 

enkätsvaren 

Antal 

evakueringar 

Procentandel 

av 

evakueringarna 

Stockholmståg 85 53 % 46 41 % 

SJ 65 41 % 58 51 % 

Arlanda Express 10 6 % 9 8 % 

Totalt 160 100 % 113 100 % 
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Totalt har 125 enkäter besvarats av resenärer från 33 olika evakueringar. Från 22 olika 
evakueringar har 91 enkätsvar kommit in från resenärer på Stockholmståg, 13 resenärer 
har besvarat enkäter från totalt 4 olika evakueringar med SJ, samt från 7 olika 
evakueringar med Arlanda Express har 21 enkäter samlats in (se tabell 3.2).  

Tabell 3.2. Antal enkätsvar från resenärer och antal evakueringar samt procentuell 
fördelning mellan järnvägsföretagen.  

 Antal 

enkätsvar 

Procentandel 

av 

enkätsvaren 

Antal 

evakueringar 

Procentandel 

av 

evakueringarna 

Stockholmståg 91 73 % 22 67 % 

SJ 13 10 % 4 12 % 

Arlanda Express 21 17 % 7 21 % 

Totalt 125 100 % 33 100 % 

 

Enkäterna består av såväl flervalsfrågor som öppna frågor. I enkäten till personal ställs 
frågor inom områdena kommunikation och information, tidsperspektiv vid 
evakueringen, upplevelser av evakueringen, utrustning och hjälpmedel, utbildning och 
rutiner samt ges möjlighet att ge förbättringsförslag och synpunkter. Dessutom ställs 
bakgrundsfrågor om den specifika situationen.  

I enkäten till resenärer ställs frågor om information, upplevelser av evakueringen, hur 
evakueringen genomfördes, utrustning samt ges utrymme för egna synpunkter.  

3.3 Bearbetning av data 

3.3.1 Statistiska beräkningar av enkätdata 

Enkätresultaten redovisas som frekvensfördelningar i procent. Skillnader i 
svarsfördelningen mellan de olika järnvägsföretagen har testats med chi2-analys, och 
skillnaderna redovisas där dessa är signifikanta (p<0,05).  

Vid ett flertal evakueringar har flera personer som befunnit sig på samma tåg besvarat 
enkäten. Detta gäller både personal och resenärer. När det gäller ombordpersonal, har 
vid en stor andel av evakueringarna både förare och tågvärd, samt i vissa fall även 
passåkande eller annan personal, besvarat en enkät. För att kunna analysera materialet 
med utgångspunkt i antalet genomförda evakueringar har i vissa statistiska beräkningar 
endast ett enkätsvar per evakuering inkluderats. I tillämpliga fall har således endast 
förarens enkät inkluderats i beräkningarna. För att tydliggöra när data har redovisats på 
detta sätt anges i resultatavsnittet ”i x procent av evakueringarna…”. När resultaten 
redovisas per svarande anges detta som ”x procent av ombordpersonalen…”.  
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Vad gäller resenärer, har enkätdatainsamlingen huvudsakligen inneburit att enkäter har 
delats ut av projektgruppen på plats i samband med att en evakuering har skett. Detta 
har inneburit att det finns resenärsenkätdata från ett relativt begränsat antal 
evakueringar, och att det vid dessa är ett större antal personer som har besvarat en enkät. 
Materialet lämpar sig därför bäst för att beskriva resenärers upplevelser vid 
evakueringar, men inte särskilt väl för att göra beräkningar på faktiska förhållanden vid 
genomförda evakueringar. 

Ett flertal av enkätfrågorna är flervalsfrågor, vilket innebär att det är möjligt att besvara 
mer än ett alternativ. I dessa fall har varje svarsalternativ hanterats som en ny fråga.   

Internt bortfall förekommer, vilket innebär att frågor av en eller annan anledning har 
hoppats över av den som besvarat enkäten. Alla frågor är inte möjliga att svara på för 
alla som besvarar enkäten, eftersom personalen har olika roller och uppgifter vid en 
evakuering. I de statistiska beräkningarna har endast de som har besvarat frågan 
inkluderats. 

Vid redovisningen av resultaten ges först en beskrivning av de generella resultaten för 
järnvägsföretagen gemensamt. Där det finns signifikanta skillnader redovisas resultaten 
även separat för de olika järnvägsföretagen. Dessa skillnader bör tolkas med försiktighet 
eftersom enkätunderlaget inte är jämnt fördelat mellan järnvägsföretagen. Enstaka 
enkäter har samlats in från Tågkompaniet, Merresor och Veolia. Dessa särredovisas 
inte.  

3.3.2 Analys av kvalitativa data 

På en del av enkätfrågorna finns följdfrågor med öppna svar. Det finns i enkäterna 
också ett fåtal helt öppna frågor. Den information som lämnats i öppna svar har använts 
som exemplifieringar för att förstärka de svar som redovisas kvantitativt. I vissa fall har 
citat hämtats härifrån (skrivs kursivt). De öppna svaren har även kategoriserats efter 
innehåll och sammanställts. 

Data som har samlats in från debriefing, händelserapporter och resenärers synpunkter 
har använts för att illustrera exempel på hur evakueringar kan gå till. 

3.4 Tillförlitligheten i datainsamlingen 

Personal hos järnvägsföretagen har besvarat enkäter efter genomförda evakueringar 
varefter dessa har skickats in till projektgruppen, och resenärer har givits möjlighet att 
besvara enkäter vid vissa utvalda evakueringar eller när resenärer i efterhand själva 
kontaktat järnvägsföretaget. Enkätdata som har samlats in i detta projekt gör därför inte 
anspråk på att bygga på ett slumpmässigt urval av alla evakueringar som har genomförts 
under tidsperioden, och inte heller av all personal och alla resenärer som har varit med 
om en evakuering. Det finns därför begränsningar i resultatens generaliserbarhet.  

Datainsamlingen för detta projekt har pågått under en treårsperiod, 2005-2008. 
Förändringar kan ha skett såväl vad gäller organisation som teknisk utrustning i tågen, 
vilket medför att vissa av de problemområden som identifierats i detta projekt kan ha 
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åtgärdats under tiden. Resultaten är ändå viktiga att lyfta fram för att undvika att 
liknande problem uppstår i framtiden. 

3.5 Avgränsningar 

Detta projekt har fokuserat på att samla in data och erfarenheter från ombordpersonal 
och resenärer som har varit med om att evakuera ett tåg.  

Projektet har studerat evakueringar där ett tåg av någon anledning har blivit stående på 
spåret och där resenärerna har fått evakueras ur tåget, antingen för att ta sig till fots från 
spårområdet eller för att kliva upp i ett annat tåg på spåret bredvid. Däremot har inte 
sådana situationer särskilt studerats där tåget eller någon av vagnarna befunnit sig vid 
eller kunnat köra fram till plattform så att resenärerna kunnat utrymma via denna.  

I projektet har endast studerats situationer där tåget som ska evakueras är stående på 
spåret. Evakuering från tåg som vält eller hamnat utanför spåret, vilket inte är vanligt 
förekommande, har inte ingått i studien.  

Evakueringar i tunnlar har inte särskilt studerats. En evakuering i en tunnel p.g.a. en 
brand innebär en betydligt mer komplex situation än en evakuering utanför tunnelmiljö. 
Däremot har enstaka evakueringar i tunnel där det inte har förekommit någon brand 
ingått i studien. Miljön i tunneln har då inte varit föremål för studien. 

Evakueringssituationen har studerats fr.o.m. det att tåget har blivit stående stilla på 
spåret till dess att resenärerna har tagit sig utanför tåget ner på marken alternativt upp på 
ett annat tåg på spåret bredvid. Däremot har inte särskilt studerats hur resenärerna tar sig 
från spårområdet eller hur de tar sig vidare med ersättningstrafik.  

Syftet har varit att studera alla tänkbara evakueringssituationer inom dessa 
avgränsningar som har inträffat under den tid som datainsamlingen har pågått. Eftersom 
det inte har inträffat några större och allvarliga olyckor eller bränder har data från denna 
typ av situationer inte samlats in. Detta innebär i huvudsak att det inte varit några större 
yttre hot som påverkat de evakueringar som studerats. 

Ombordpersonalens kontakt och kommunikation med trafikledningen har omfattats av 
denna studie. Däremot har inte trafikledningens roll och interna arbete i samband med 
en evakuering särskilt studerats.  
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4 Resultat 

I detta kapitel redovisas resultaten från studien. I avsnitt 4.1 och 4.2 presenteras resultat 
från enkätstudier med ombordpersonal respektive resenärer. Resultat från en workshop 
med ombordpersonal redovisas i avsnitt 4.3. I avsnitt 4.4 skildras tre olika 
evakueringssituationer utifrån såväl ombordpersonalens som resenärernas perspektiv.  

4.1 Enkätstudie ombordpersonal  

Inledningsvis ges bakgrundsfakta om evakueringssituationerna och ombordpersonalens 
utbildning och erfarenhet. Därefter presenteras resultat inom områdena rutiner, 
kommunikation, information, hjälp till resenärer, tid för genomförande av evakuering, 
upplevelser, säkerhetsutrustning och hjälpmedel, samt förslag till förbättringar.  

4.1.1 Evakueringssituationen och yttre förhållanden 

Frågor om orsaken till evakueringen och vilka yttre förhållanden som förelåg har ställts 
till ombordpersonalen.  

Orsaken till att tåget evakuerades angavs av ombordpersonalen vid 38 % av 
evakueringarna ha varit fordonsfel och vid 28 % nedriven kontaktledning. I 14 % var 
anledningen rök eller eld i tåget, 8 % stopp i trafiken, 10 % påkörning av person eller 
djur, samt i 11 % var orsaken något annat, bl.a. träd som fallit över spåret eller att spåret 
var spänningslöst (se Figur 4.1). Här har det i enkäten varit möjligt att ange flera orsaker 
till evakueringen.  

 

Figur 4.1. Angivna orsaker till evakuering av tåget. 
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De yttre förhållanden som förelegat vid evakueringarna har varierat. 71 % av 
evakueringarna skedde på dubbel- eller flerspår. 35 % av evakueringarna har skett i 
mörker. Temperaturen har vid en del evakueringar bidragit till att försvåra situationen. I 
15 % av evakueringarna har personal angivit att evakueringen skett när det har varit 
kallt, i många fall minusgrader. Lika ofta har personalen angett att det varit varmt. Vid 
några fall har det varit en extrem sommarvärme. 

4.1.2 Utbildning och erfarenhet 

Erfarenheten av yrket varierar stort hos den ombordpersonal som har besvarat enkäten. 
Hälften av personalen hade arbetat i yrket i mer än 10 år, 37 % mellan 3 och 10 år, och 
12 % hade arbetat i upp till 2 år. Vid de evakueringar som har studerats hade förarna 
generellt haft längre yrkeserfarenhet än övrig personal på tåget. De hade i medeltal 
arbetat i yrket i 17 år, medan övrig personal i medeltal hade arbetat i 10 år.  

Av personalen som besvarat enkäten hade 40 % aldrig tidigare varit med om en 
evakuering. 27 % hade evakuerat en gång tidigare och 33 % hade tidigare evakuerat 
flera gånger (se Figur 4.2). 

 

Figur 4.2. Ombordpersonalens tidigare erfarenhet av evakuering. 

 

61 % av ombordpersonalen angav att det i deras utbildning ingått både teoretiska och 
praktiska moment om evakuering. 33 % hade fått endast teoretisk utbildning om 
evakuering, medan 6 % uppgav att de helt saknade moment om evakuering i sin 
utbildning (se Figur 4.3). Det finns skillnader mellan järnvägsföretagen vad gäller 
utbildningen. Inom SJ svarade 76 % av personalen att de hade både teoretisk och 
praktisk utbildning, medan motsvarande siffra inom Stockholmståg var 51 %, och inom 
Arlanda Express 56 %. Inom Stockholmståg uppgav 10 % av personalen att de inte hade 
någon utbildning alls i evakuering. 
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Figur 4.3. Andel av ombordpersonalen som har fått teoretisk och praktisk 
evakueringsutbildning respektive endast teoretisk utbildning och ingen utbildning alls. 

 

En stor andel av ombordpersonalen betonade i enkäten att utbildning i evakuering 
behövs återkommande, samt att det är viktigt att utbildningen inte bara är teoretisk utan 
även innehåller praktiska moment.  

4.1.3 Rutiner för evakuering  

En stor majoritet av ombordpersonalen upplevde att de rutiner som finns för evakuering 
fungerar bra (62 %) eller mycket bra (22 %) (se Figur 4.4). 12 % ansåg dock att 
rutinerna fungerar mindre bra, och 4 % att de fungerar dåligt. Fördelningen är 
densamma hos de olika järnvägsföretagen, men det finns en tendens till att personalen 
på Stockholmståg upplever att rutinerna fungerar sämre än personalen hos de övriga 
järnvägsföretagen.  
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Figur 4.4. Ombordpersonalens uppfattning om hur rutinerna för evakuering fungerar. 

 

Ett uttalande om rutiner från en tågvärd:  

”Självklart allt måste gå genom sin rutin och process, men det enda jag tycker är viktigt 
är att fatta snabbare beslut genom en ny plan om det är möjligt”. 

Ombordpersonalen har också fått frågor angående den checklista som ska användas vid 
evakuering av föraren och trafikledningen. I 32 % av evakueringarna användes inte 
checklistan av ombordpersonalen (se Figur 4.5). I 45 % av evakueringarna fylldes hela 
eller delar av checklistan i i samråd med trafikledare eller av föraren själv som därefter 
bekräftade till trafikledaren att checklistan utförts. Det är ingen skillnad mellan hur 
personalen hos de olika järnvägsföretagen använde checklistan.  
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Figur 4.5. Användning av checklistan i samband med evakuering. 

 

Av de som fyllde i checklistan upplevde 43 % att den fungerade mycket bra och 50 % 
att den fungerade ganska bra. 7 % av de som fyllde i checklistan upplevde att den 
fungerade ganska eller mycket dåligt. Av de som svarat att checklistan inte fungerade 
fanns synpunkter på bl.a. att den var svår att efterleva eftersom man fick olika bud, och 
att man inte hann fylla i den p.g.a. att det var en brandsituation eller att det togs ett 
snabbt beslut om evakuering. Det har också funnits exempel på att tågklareraren och 
personalen på tåget har haft olika checklistor. Andra synpunkter som påpekats är att 
checklistan borde ha färre och mer koncisa punkter, samt att man borde kunna 
checklistan utantill eftersom det annars tar för lång tid.  

4.1.4 Kommunikationen mellan personal 

Brister i kommunikationen mellan ombordpersonal  

Vid 89 % av evakueringarna upplevde personalen att det inte var några brister i 
kommunikationen mellan ombordpersonalen. I ca 8 % av evakueringarna har man dock 
inte tyckt att kommunikationen mellan ombordpersonalen har fungerat bra. Det finns 
inga skillnader mellan de olika järnvägsföretagen. 

Av de som svarat att de upplevt brister i kommunikationen mellan personalen på tåget 
angavs som orsaker bl.a. att telefonerna, internradion eller högtalarsystemen varit ur 
funktion. Andra orsaker som angivits i ett fåtal fall är att det var tidsbrist, att föraren 
stor del av tiden satt upptagen i telefon, att det gavs många olika besked eller att 
beskeden ändrades.  
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Ett exempel på att icke fungerande högtalarsystem på x60-tåg skapar problem gavs av 
en tågvärd på Stockholmståg:  

”mycket olämpligt att högtalarutropen till resenärerna inte hörs i personalhytterna vid 
”allmänt utrop”!”.  

Brister i kommunikationen mellan ombordpersonal och andra inblandade såsom 

andra förare, transportledare m.m.  

I tre fjärdedelar av evakueringarna upplevde ombordpersonalen inte att det fanns brister 
i kommunikationen med andra inblandade. Dock förekom sådana brister i 15 % av 
evakueringarna. Det finns inga skillnader mellan de olika järnvägsföretagen.  

I vissa fall har orsaken till dessa brister angetts. Exempel är att det varit brister i 
kommunikation med räddningstjänsten. Andra har angivit att det varit oklara eller inga 
besked, att det var rörigt, eller att det var upptaget på kommunikationslinjerna.  

När det gäller specifikt kontakten med trafikledningen har ombordpersonalen i tre 
fjärdedelar av evakueringarna angett att man fick svar direkt. I 3 % av evakueringarna 
har man angett att det var svårt p.g.a. dålig täckning, medan det i 21 % av 
evakueringarna var svårt av en annan orsak. Det är inga skillnader mellan 
järnvägsföretagen. Av de som har svarat att det var svårt att få kontakt med Banverkets 
trafikledning av en annan orsak än dålig täckning har den vanligaste orsaken varit att 
linjen varit upptagen. I enstaka fall har det varit svårt att få kontakt p.g.a. att telefoner 
har varit ur funktion.  

En förare på Stockholmståg har beskrivit att:  

”när jag kontaktade driftledningscentralen var det svårt att dels: få prata med samma 
person, få information om läget, ibland upptaget i flera minuter, ibland inget svar alls”.  

En annan förare på Stockholmståg konstaterar att:  

”det måste finnas reservnummer till driftledningscentralen och 
fjärrtågklarerare/tågledare. Dessa kan vara ”latenta” mobiltelefoner som endast tas i 
bruk vid allvariga störningar. En kabelbrand ska inte orsaka 45 min totalt 
sambandskaos”. 

I medeltal har det tagit ca 2 minuter för personalen på tåget att få kontakt med BV-
trafikledning. För SJ:s personal har det tagit mellan 0 och 15 minuter att komma fram, 
medan det för Stockholmstågs personal har tagit från 0 upp till 60 minuter. Extremfallen 
har varit situationer när telefonkontakten har varit helt bruten.  

4.1.5 Information till och kommunikation med resenärer 

Ombordpersonalen angav att evakueringen i 38 % av fallen påannonserades via 
högtalare på tåget. Påannonsering gjordes på annat sätt i 36 % av evakueringarna, vilket 
i de allra flesta fall innebar att personalen informerade muntligen i tåget. Vid en 
femtedel av evakueringarna påannonserades evakueringen både via högtalare och 
muntligen i tåget. Vid 6 % av evakueringarna gjordes inte någon påannonsering alls.  
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Vid 22 % av evakueringarna uppgav ombordpersonalen att det fanns brister i 
kommunikationen mellan ombordpersonal och resenärer. Det är inga skillnader mellan 
järnvägsföretagen. 

Av den ombordpersonal som svarat att de vid evakueringen upplevt brister i 
kommunikationen med resenärer har ett flertal angivit som orsak att högtalarsystemet 
eller mikrofonerna har varit ur funktion. En person uttalade att:  

”vikten av ett fungerande informationssystem blev inför evakueringen mer än uppenbar”.  

Ett mindre antal har angivit att orsaker till brister i kommunikationen med resenärer har 
varit språkliga förbistringar eller att resenärerna har varit arga, osäkra, stressade eller 
påverkade av alkohol. 

En lokförare på Stockholmståg menade att det är mycket positivt att gå ut i vagnarna 
personligen och informera:  

”Detta väckte förtroende och lugn i situationen. Frågor kunde besvaras direkt”. 

Vid 84 % av evakueringarna gavs information till resenärerna endast på svenska. Vid 16 
% av evakueringarna gavs information även på ett annat språk, i de flesta fall på 
engelska. På SJ-tåg gavs information på annat språk i nästan en fjärdedel av 
evakueringarna, medan information på annat språk gavs i endast 5 % av evakueringarna 
på Stockholmståg.  

4.1.6 Hjälp till resenärer 

Ombordpersonal har uppskattat att tåget vid 19 % av de genomförda evakueringarna var 
fullsatt, medan det vid 40 % av evakueringarna var lite resenärer på tåget. Det är inga 
skillnader mellan järnvägsföretagen.  

I 87 % av evakueringarna hjälpte ombordpersonalen på tåget till med att få ut 
resenärerna ur tåget (se Figur 4.6). Andra som hjälpte till med detta var bl.a. 
ombordpersonal på andra fordon. I 15 % av evakueringarna hjälpte passåkande till, och 
i 8 % var utvalda passagerare behjälpliga.  
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Figur 4.6. Personer som varit behjälpliga med att få ut resenärerna ur tåget. 

 

Vid mer än hälften av evakueringarna uppgav ombordpersonalen att det fanns resenärer 
på tåget som behövde extra hjälp. Det är ingen skillnad mellan järnvägsföretagen. 
Exempel på personer som har varit i behov av extra hjälp är äldre, personer med 
reumatism, personer i permobil, skadade, personer som lider av klaustrofobi eller 
drabbats av panikångest, funktionshindrade och personer med barnvagn. Det har även 
förekommit att berusade har behövt hjälp att ta sig ut.  

Vid 17 % av evakueringarna upplevde ombordpersonalen att det fanns bagage i tåget 
som orsakade problem. Det är inga skillnader mellan järnvägsföretagen. Exempel på 
bagage i tåget som har orsakat problem i samband med evakuering är cyklar, 
barnvagnar, väskor som varit tunga eller som varit svåra att dra på makadam, rullstolar 
och skidor.  

I ett mindre antal evakueringar upplevde personalen att det fanns brister vid 
evakueringen från ett tåg till ett annat. Dessa har berört bl.a. att det tog lång tid, att det 
tog lång tid innan det andra tåget kom eller att det var kommunikationsproblem. En 
förare uttryckte: 

”Det vore bra om personal förberedde evakueringen även på det andra fordonet. T.ex. 
plockade fram stegar.”  
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4.1.7 Tid till beslut om evakuering samt tidsåtgång för evakueringen 

Ombordpersonalen har i enkäten uppskattat tiden från det att tåget stoppade till det att 
evakueringen påbörjades. I 16 % av evakueringarna uppskattade personalen denna tid 
till mindre än 10 minuter, medan tiden i 57 % av evakueringarna uppskattades till mer 
än 30 minuter (se Figur 4.7). I fall där det har gått mycket snabbt finns det exempel på 
att flera vagnar stod inne på plattform, eller att det varit brand eller rökutveckling i tåget 
vilket medfört att evakuering har behövt ske fort. Där tiden från tågstopp till påbörjad 
evakuering har varit mer än 30 minuter har orsaken i regel varit fordonsfel eller 
nedriven kontaktledning.  

 

Figur 4.7. Tid från tågstopp till påbörjad evakuering. 

 

Vid de evakueringar där det tagit mer än 30 min från tågstopp till påbörjad evakuering 
har det i enstaka fall tagit tre till fyra timmar.  

Flera av ombordpersonalen har tagit upp att det ofta tar för lång tid från det att tåget 
blivit stillastående till evakueringen har genomförts. I flera fall anser ombordpersonalen 
att det har tagit för lång tid att fatta ett beslut om evakuering. I många fall upplever 
personalen också att det tar för lång tid innan Banverkets personal kommer till platsen 
och säkerhetsjordar när en kontaktledning har rivits ned.  

När ett tåg har blivit stående still på spåret länge eller när resenärer upplever att det är 
en hotande situation, t.ex. rök eller brand på tåget, finns det en risk att resenärer 
spontanevakuerar. Följande har ombordpersonal kommenterat angående 
spontanevakuering: 

”Vi hade två saker att välja mellan; spontanevakuering eller att vi tog hand om det 
säkerhetsmässiga. Valet var enkelt. Två ur personalen vid varje nödöppnad dörr och en 
emellan som ledde de resande, det tog max 15 min från det dörrarna nödöppnats. 
Tågledaren fick vi ej kontakt med.”  
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”Tack och lov” var klockan 6 på morgonen. Hade det varit senare på dagen hade det 
varit ”omöjligt” att hålla 200 resenärer i tåget hela tiden” 

”Det skulle ha varit bra om beslut om evakuering hade kunnat fastställas tidigare. 
Resande fick sitta på tåget i nästan en timme och vissa blev irriterade, det fanns risk för 
spontanevakuering. Tur i oturen var att vi var 4 personal ombord och att tåget bestod av 
endast 2 enheter.” 

”Det tog alldeles för lång tid om ett beslut om evakuering. Tåget var knökfullt. ... Allt var 
uppfyllt för en evakuering. Skyddsjordat av räddningstjänsten, kontaktdon av Banverket, 
och ingen som kan ta ett beslut. Jag tvingade en av Banverkets personal att ta ett beslut 
med hot om risk för spontanevakuering”. 

Ett annat problem som tagits upp av ombordpersonal i enkäten är att det kan ta för lång 
tid att få fram ersättningstrafik. 

En säkerhetsrisk som upplevs av personalen är att det tillåts att tåg kör förbi ett 
stillastående tåg, som ska evakueras, i hög hastighet.  

4.1.8 Ombordpersonalens upplevelse av evakueringarna 

55 % av ombordpersonalen upplevde arbetsbelastningen i samband med evakueringen 
som hög eller ganska hög. 45 % av personalen upplevde att arbetsbelastningen var låg 
eller ganska låg (se Figur 4.8). Det är inga skillnader mellan järnvägsföretagen.  

 

Figur 4.8. Upplevd arbetsbelastning hos ombordpersonalen i samband med 
evakueringen. 

 

Ett par exempel illustrerar att ombordpersonalen har mycket att ta hand om i samband 
med en evakuering:  
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”Det var mycket förargligt att inte högtalarsystemet fungerade inne i tåget, vilket jag 
förstod när evakueringen nästan var avslutad då passagerare informerade om detta. 
Däremot så fungerade hytt till hytt-kommunikation. Jag upplevde att det var mycket nära 
en spontan evakuering. P.g.a. flera passagerare skrek i nöd telefonerna bl.a. en man som 
fick panik p.g.a. andnöd; honom fick jag leda in i hytten och lugna ner. Situationen var 
mycket stressande då fjärrtågklarerare, drift., tågvärd, samt passagerare ville prata med 
mig samtidigt sam jag försökte felsöka. Jag befann mig inte i ledande hytt och hade inte 
tillgång till checklistan när evakueringen beslutades och inleddes, därför användes inte 
denna.” 

”Trist att inte driftledningscentralen ringde på våra mobiler, det var för lång väntan – 
över 1 h! Och inte var det tack vare dom det gick bra! Borde finnas en beredskap för hur 
driftledningscentralen m.fl. gör när telefonledningar dött, men mobiler funkar! Fredag 
natt, löning, fyllon på tåget – en höjdare, stå still på flerspår i timmar… Dock hade 
föraren och jag prima kommunikation med varandra, vilket gjorde att evakueringen 
funkade jättebra, trots berusade passagerare, nödöppningar osv.” 

En del ombordpersonal har upplevt osäkerhet vid beskedet om att tåget skulle 
evakueras. 15 % av personalen på tåget upplevde ganska eller mycket stor osäkerhet (se 
Figur 4.9). De flesta upplevde dock en ganska liten osäkerhet (37 %) eller ingen 
osäkerhet alls (48 %). Det är inga skillnader mellan järnvägsföretagen.  

 

Figur 4.9. Personalens upplevda osäkerhet i samband med beskedet om att tåget skulle 
evakueras.  

 

Det finns ett signifikant samband mellan upplevd hög arbetsbelastning och upplevd stor 
osäkerhet.  

De av personalen som har erfarenhet av att evakuera tidigare upplever en statistiskt 
säkerställd lägre grad av osäkerhet jämfört med dem som inte har varit med om att 
evakuera tidigare. Det finns också en tendens till att de av personalen som endast har en 
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teoretisk evakueringsutbildning upplever en större osäkerhet jämfört med dem som fått 
utbildning där det ingått både teoretiska och praktiska moment.  

Det finns flera exempel på att ombordpersonalen tycker att evakueringen gick bra:  

”alla ansvariga tågklarerare, driftledningscentral, förare, tågvärd uppträdde helt 
korrekt”   

”allt gick klockrent, jag och föraren hade ett jättebra samarbete!” 

En förare berättar att:  

”jag tog över ett trasigt tågs resenärer genom att köra upp jämsides med mitt fungerande 
tåg. Det var lätt för resenärerna att bara klättra ut genom hyttdörrarna ner i 
makadammen och upp genom hyttdörren på mitt tåg. En gammal dam behövde lite hjälp 
annars gick det bra. Det tog kanske 5 min och det fanns bara våra två spår, så inga 
kontaktdon mm behövdes”.  

4.1.9 Säkerhetsutrustning och hjälpmedel 

Personalen har svarat på frågan om vilken utrustning som användes vid evakueringen. 
Stegar användes vid 59 % av evakueringarna. Även ficklampa (25 % av 
evakueringarna), varselväst (25 %), kontaktdon (17 %) och megafon (1 %) är sådan 
utrustning som använts i större eller mindre omfattning (se Figur 4.10).  

 

Figur 4.10. Användning av utrustning och hjälpmedel i samband med evakuering. 

 

Ett antal personer har kommenterat att reservkraften inte har varit tillräcklig eller att 
man varit orolig för detta. Det finns exempel på situationer där spänningen försvunnit i 
tåget vid en evakueringssituation under natten, och man också saknat ficklampor i tåget, 
vilket försvårat situationen. Det finns också flera exempel på att högtalar- och 
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kommunikationssystemen har slutat att fungera när reservkraften har tagit slut, vilket 
påpekats som ett problem.  

På frågan till ombordpersonalen om det fanns skriftlig säkerhetsinformation i vagnen 
har personalen vid 15 % av evakueringarna svarat att detta fanns. I 49 % av 
evakueringarna fanns det inte, och i 37 % av evakueringarna har personalen svarat vet 
ej. Det finns skillnader mellan järnvägsföretagen. På SJ och Arlanda Express svarade 
personalen i en större andel av evakueringarna att skriftlig säkerhetsinformation fanns. 
På Stockholmståg var det ingen som svarade ja. I denna fråga specificerades dock inte 
vilken typ av skriftlig säkerhetsinformation som avsågs. 

4.1.10 Förslag till förbättringar 

I enkäten som besvarats av ombordpersonal fanns en möjlighet att lämna förslag till hur 
evakuering skulle kunna förbättras. Nedan ges en sammanfattning av det som av 
ombordpersonalen tagits upp som förbättringsområden. Förbättringsförslag har givits 
bl.a. inom områdena utbildning, säkerhetsutrustning, personalens roll- och 
ansvarsfördelning, samt rutiner.  

Utbildning 

Mer utbildning om evakuering, framför allt praktisk, önskas av flera för att 
genomförandet av evakueringar ska kunna förbättras. Flera pekar också på vikten av att 
ha regelbundet återkommande utbildning och övning. Några citat från enkäten är;  

”Praktiska övningar av evakuering behövs. När det väl händer är det mycket 
tillfälligheter som avgör om det går bra eller dåligt.” 

”Nödvändigt med praktiska övningar med realism.”  

”Mer praktiska övningar kring evakuering så man blir säker.”  

Det har tagits upp som ett problem att det är svårt att hålla kunskaperna och 
erfarenheterna ”uppdaterade” eftersom personalen trots allt är med om evakueringar så 
pass sällan. Ett önskemål som har tagits upp är att förare och tågvärdar genomför 
utbildning tillsammans, och även övning i samarbete med brandförsvaret har föreslagits. 
Det har även framkommit önskemål om att personalen bör få utbildning i att hantera 
resenärer.  

Det har också påpekats att det är viktigt att personalen har kunskap om hur en 
evakuering ska genomföras på specifika tågtyper:  

”I samband med utbildning på aktuellt fordon så skulle evakuering behöva ingå som ett 
moment i kursen. Vi hittade stegarna men hade ej utbildning att handha/fälla ut dem.” 

Rutiner och ansvarsfördelning 

Bättre rutiner och en bättre och snabbare plan för evakuering har önskats, liksom klarare 
regler för vem som ska göra vad. En förare har t.ex. uttryckt:  
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”Oklara roller, trafikkontoret – tågledare. Tågledaren prioriterar farbart spår. 
Trafikkontoret månar om resande och båda försöker påverka föraren i sin riktning”.  

Även ansvarsfördelningen i förhållande till räddningstjänsten när den är involverad har 
upplevts som oklar.  

Det har också tagits upp som ett förbättringsområde att det behöver finnas tillräckligt 
med personal som kan hjälpa till vid en evakuering, eftersom det är svårt att hålla reda 
på alla resenärer om personalen är för få. I vissa fall har man önskat att förstärkning av 
personal kommer till platsen och hjälper till med evakueringen, speciellt när det har 
varit fullsatta tåg och det är många resenärer som ska ta sig ut. 

Några har också uttalat att informationen behöver komma fortare, vilket bl.a. betonades 
av en tågvärd:  

”mer information till resenärerna om vad som kan hända, tåget spontanevakuerades 
innan vi hann ens ropa ut vad som hänt”.  

Att informationen behöver komma så tidigt som möjligt gäller därför också information 
och beslut i kommunikationen mellan trafikledning och ombordpersonal, så att 
ombordpersonalen i sin tur har information att gå ut med till resenärerna.  

Ett förslag till hur personalen kan se till att det är möjligt att upprätthålla kontakten 
mellan personalen är att förare och tågvärd utbyter mobilnummer före avgång.  

”Bättre kommunikationslinjer mellan inblandade instanser behövs och bättre möjligheter 
att snabbt få fram avlösande personal, taxi, nytt fordon etc.”. 

Det har också framkommit önskemål om att det görs en uppföljning av inträffade 
evakueringar, så att den inblandade personalen vet om allt gjordes på rätt sätt.  

Säkerhetsutrustning och hjälpmedel 

En stor del av ombordpersonalen har haft förbättringsförslag gällande den 
säkerhetsutrustning som behövs vid evakuering. Flera personer har kritiserat stegarna 
för att vara dåligt anpassade för att användas vid en evakuering, detta har i huvudsak 
gällt de stegar som finns i Stockholmstågs X60-tåg. En del har även framfört önskemål 
om att det bör finnas fler stegar i tågen. En tågvärd har uttryckt:  

”jag kände mig frustrerad och osäker då jag ej fann stegar, och att se människor ha svårt 
att komma ut genom dörren. Dock gick det bra när vi hjälpte dem”.  

Det har också framförts önskemål om annan säkerhetsutrustning på tågen. En person har 
föreslagit att en räddningslåda vore till hjälp:  

”räddningslåda ombord med extra batteri, ljusstavar, filtar och kuddar, mer ficklampor 
eller lyse av något slag”. 

Synpunkter har framförts på att det finns brister i den utrustning som möjliggör 
kommunikation på tåget, såväl mellan personalen som mellan personal och resenärer. 
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Några har uttryckt att det är viktigt med teknisk utrustning mellan förare och 
ombordpersonal för tvåvägskommunikation och att det är viktigt att t.ex. mikrofoner 
fungerar.  

Det har också påpekats att det är viktigt att det finns nödström så att teknisk utrustning 
fungerar även när det har varit strömlöst under en längre tid. För att kunna nå ut med 
information till resenärer är det viktigt att högtalarna fungerar även då batterierna slagits 
ifrån.  

4.2 Enkätstudie resenärer 

Först ges bakgrundsfakta om resenärerna som besvarat enkäten, och därefter presenteras 
resultat inom områdena information och kommunikation, hjälp till resenärer, 
upplevelser och säkerhetsutrustning.  

4.2.1 Resenärernas ålder och reserfarenhet  

Av de resenärer som besvarat enkäterna är medelåldern 41 år, och åldrarna har varierat 
mellan 10 och 88 år. 36 % av de som besvarat enkäten är män, och 64 % är kvinnor. 

Resenärernas vana av att åka tåg varierar stort mellan järnvägsföretagen. 
Stockholmstågs resenärer är till övervägande del vana tågresenärer som åker tåg 
dagligen. Resenärerna på SJ-tåg och Arlanda Express åker tåg från någon gång i veckan 
till någon gång per år.  

En majoritet av resenärerna som besvarat enkäten har befunnit sig på ett fullsatt tåg.  

4.2.2 Information till och kommunikation med resenärer 

66 % av resenärerna anger att de först fick information om att de skulle evakuera tåget 
via högtalare, 25 % att de informerades via personal på tåget och 10 % att de fick 
information via medpassagerare, på annat sätt eller att de inte fick någon information 
alls. Här skiljer det sig starkt mellan resenärerna på SJ och Stockholmståg, då den större 
delen av SJ:s resenärer informerades av ombordpersonal medan Stockholmstågs 
resenärer i huvudsak informerats via högtalare. Tre fjärdedelar av resenärerna på 
Arlanda Express informerades via ombordpersonal och en fjärdedel via högtalare.  

På frågan om hur lång tid det tog från det att tåget stannade tills resenärerna fick 
information om att evakuera tåget har resenärerna i medeltal svarat 60 minuter. Denna 
siffra har beräknats som ett medelvärde av alla svarande. Svaren som angavs av 
resenärerna har en stor spridning, från 2 till 240 minuter. 

69 % av resenärerna anger att de väl nere på marken fick information om vart de skulle 
gå, t.ex. i vilken riktning eller till vilken plats. 31 % av resenärerna har dock inte fått 
någon sådan information. Här finns vissa skillnader mellan järnvägsföretagen. Det är en 
högre andel av Stockholmstågs resenärer som inte har fått någon sådan information. I 
stort sett alla på Arlandatåg har fått information om vart de skulle ta vägen.  
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En stor del av de resenärer som besvarat enkäten har varit kritiska till den information 
som givits till resenärerna, och många av de resenärer som har givit egna synpunkter i 
enkäten har kommenterat den information som givits, eller inte givits, till resenärerna. 
Att ombordpersonalen ger information till resenärerna om situationen och om vad som 
kommer att hända har många resenärer betonat som det viktigaste i en 
evakueringssituation.  

En stor andel av dessa resenärer har kritiserat bristen på information i samband med 
evakueringen. Kritiken har gällt att ingen eller för lite information har givits, att den 
information som givits har varit för otydlig och att personalen har varit för otillgänglig. 
Bristen på information har i många fall gällt både om vad som har hänt och om hur 
evakueringen ska gå till. Kommentarer från resenärer har varit t.ex.;  

”ryktesspridningen blir ett faktum och ökar successivt när informationen från officiellt 
håll minskar” 

”man kan acceptera att vänta om man klart får reda på vad nästa steg är” 

”vi visste inte om vi fick öppna fönster i vagnen. Det hade varit lugnare att veta än som 
nu att vi fick öppna och hoppas på att det inte var strömförande”. 

En del har också kommenterat att informationen var bra så länge de fortfarande befann 
sig på tåget, men att denna helt upphörde i och med att resenärerna kommit utanför 
tåget.  

En del resenärer har dock betonat att informationen varit bra. De resenärer som varit 
nöjda med informationen har poängterat att ombordpersonalen gav tydlig och 
kontinuerlig information till resenärerna. En resenär har t.ex. uttryckt;  

”Mycket bra att tågpersonalen ofta informerade och repeterade meddelandet om att inte 
försöka ta sig ut och att evakuering skulle ske. Detta hjälpte till att lindra oron och man 
kände sig inte övergiven”.  

Andra resenärer skriver att:  

”även om det inte finns något nytt att säga i högtalarna vill man ändå ha ständig rapport 
om läget och ärlighet!”  

”första reaktionen var rädsla och oro men efter högtalarmeddelandet kändes det lugnt, 
att de hade läget under kontroll”. 

4.2.3 Hjälp till resenärer 

Resenärer besvarade frågan hur de tog sig ut ur tåget och ner på marken. 60 % svarade 
att de evakuerade genom att ta sig ut via förarhytten. 26 % tog sig ut via en dörr i den 
vagn personen satt i, och 8 % via en dörr i en annan vagn. 6 % tog sig ut på annat sätt. 
Det finns skillnader mellan järnvägsföretagen. På Stockholmståg tog sig 69 % ut via 
förarhytten och 16 % via en dörr i den vagn de satt i. På SJ:s tåg tog sig 23 % ut via 
förarhytten, medan 62 % tog sig ut via en dörr i den vagn de satt i. På Arlanda Express 
tog sig lika många – 43 % – ut via förarhytten som via en dörr i vagnen. Dessa siffror är 
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beräknade på det totala antalet resenärsenkäter. Resultatet kan därför vara något 
snedfördelat eftersom det är många resenärer som besvarat enkäter från samma 
evakueringstillfälle.  

81 % av resenärerna tog sig ner på marken med hjälp av en stege, medan 13 % hoppade 
ner. 6 % tog sig ner på marken på annat sätt (se Figur 4.11). Här finns skillnader mellan 
järnvägsföretagen genom att det är en betydligt högre andel av resenärerna som använt 
stegar på Stockholmståg och Arlanda Express jämfört med SJ. 

 

Figur 4.11. Resenärers sätt att ta sig ner på marken. 

 

En resenär som upplevde att det var svårt att ta sig ner på marken uttryckte: 

”Svårighet för många att ta sig ner för vallen, småsten som rullade. En person hjälpte 
mig ner. Det fanns bara en person som hjälpte alla ner, det hade behövts flera.” 

Resenärer som varit med på ett tåg där restaurangvagnen sänkte priset på alkohol i 
samband med att tåget blev stillastående konstaterade att man inte bör sälja alkohol, och 
framför allt inte sänka priset, vid evakueringssituationer. En resenär som varit med om 
detta påpekade att:  

”Flera hade problem att ta sig ut p.g.a. alkoholpåverkan och svårt att gå på banvallen 
p.g.a. alkoholen. Vissa blev mer oroliga/irriterade ju mer de drack.” 

Möjligheten att komma ner på marken upplevdes av 73 % av resenärerna som lätt, 
medan 27 % tyckte detta var svårt. Här finns skillnader mellan SJ och Stockholmståg 
genom att 54 % av SJ:s resenärer upplevde detta som svårt, jämfört med endast 20 % av 
Stockholmstågs resenärer. 

Att förflytta sig genom en mörk tunnel har upplevts av en resenär som mycket 
besvärligt:  
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”Vi gick till Tullinge station genom en beckmörk tunnel. Det var mycket svårt att gå 
genom den i mörkret; allt var nedsläckt. Hade önskat att det hade funnits några 
ficklampor i mörkret. När vi väl kom fram till Tullinge station hade jag önskat att det 
hade funnits en person som man fått info av.” 

I vissa fall har resenärerna upplevt att det varit problem med väskor och andra 
tillhörigheter när de skulle ta sig ut ur tåget. Detta gäller främst resor med SJ och 
Arlanda Express, eftersom resenärerna på dessa tåg ofta har med sig bagage, men det 
gäller även på Stockholmståg där det ofta finns resenärer med t.ex. barnvagn.  

4.2.4 Upplevelsen av evakueringen 

Generellt upplevde resenärerna att den evakuering som de var med om fungerade bra. 
35 % upplevde att evakueringen fungerade mycket bra och 47 % att evakueringen 
fungerade ganska bra. 11 % upplevde dock att evakueringen fungerade ganska dåligt, 
och 7 % att det fungerade mycket dåligt (se Figur 4.12). Här finns en signifikant 
skillnad mellan järnvägsföretagen på så sätt att SJ:s resenärer upplevde att 
evakueringarna fungerade sämre jämfört med de övriga. 

 

Figur 4.12. Resenärernas upplevelse av hur evakueringen fungerade.  

 

Majoriteten av resenärerna upplevde en liten osäkerhet (24 %) eller ingen osäkerhet alls 
(50 %) när de fick beskedet om att tåget skulle evakueras. 14 % av resenärerna upplevde 
dock en ganska stor och 13 % en mycket stor osäkerhet (se Figur 4.13). Av de resenärer 
som kommenterade sina känslor inför beskedet om att evakuera tåget uttryckte flera att 
de kände osäkerhet över att bli försenade, t.ex. irritation över att beslutet dröjde så länge 
eller osäkerhet över att missa flyget. En resenär uttryckte:  

”Hopplöst! Ännu en dag med för sen ankomst.”  
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Figur 4.13. Resenärernas upplevda osäkerhet vid beskedet om att tåget skulle 
evakueras. 

 

Vad gäller resenärernas upplevda rädsla är fördelningen liknande. 65 % av resenärerna 
upplevde ingen rädsla alls, och 13 % upplevde en ganska liten rädsla. 9 % upplevde 
dock en ganska stor rädsla, och 13 % och en mycket stor rädsla (se Figur 4.14).  

 

Figur 4.14. Resenärernas upplevda rädsla vid beskedet om att tåget skulle evakueras. 

 

På frågan om hur resenärerna upplevde att andra personer uppträdde har resenärerna 
angett att andra var lugna (37 %), osäkra (18 %), oroliga (36 %), rädda (20 %), ledsna 
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(6 %) och panikslagna (6 %) (se Figur 4.15). Flera resenärer har också beskrivit att 
andra resenärer var arga och irriterade. Möjlighet fanns här att ange flera alternativ. 

 

Figur 4.15. Resenärernas upplevelse av hur andra resenärer reagerade i samband med 
evakueringen. 

 

Ett flertal resenärer ansåg att det tog alldeles för lång tid tills evakueringen kunde 
genomföras. I flera av fallen var det dessutom besvärliga fysiska förhållanden på tåget, 
vilket medförde att väntan var obehaglig. I några fall har tågen stått stilla under lång tid 
under vintertid, vilket har medfört att temperaturen inne i tåget också har sjunkit lågt när 
strömförsörjningen tagit slut. I andra fall har det varit mycket höga sommartemperaturer 
utomhus vilket fått som följd att det blivit mycket varmt i tåget, och personer har varit 
nära att svimma.  

”Det var fruktansvärt varmt i tåget, jag trodde att jag ett tag skulle svimma.” 

”I vår vagn var det extremt varmt eftersom det var fullt med folk i gångarna. Det hade 
kunnat förbättras om brandmännen när de gick igenom vagnen efter en timme hade slagit 
ut ett eller flera fönster i dörrarna. Det hade gett oss mer syre. 1,5 tim stående i lutande 
tåg var gränsfall vad många klarar. Mer syre hade underlättat.”  

”Det var väldigt varmt och ledningen hängde precis utanför fönstret så ingen vågade 
öppna dem”. 

När resenärer blivit sittande på tåg under flera timmar blev behoven av att få i sig vätska 
och av att ha möjlighet till toalettbesök tydliga. Det finns exempel på att toaletterna 
stängts av och att maten har tagit slut efter att fjärrtåg har blivit stillastående i timmar. 
Det finns också flera exempel där resenärer har kritiserat att det inte har funnits 
möjlighet att dricka vatten på pendeltåg som i timmar stått still i högsommarvärme. 
Citat från en resenär lyder;  
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”Kunde även vara bra om det finns vätska, vatten eller vad som helst när man kommer av 
och som i detta fall suttit fast i ca 2 timmar och knappt fått luft. Fler som kom av kände 
sig svimfärdiga” 

4.2.5 Säkerhetsutrustning 

Endast 2 % av resenärerna såg eller läste någon säkerhetsbroschyr i tåget. 93 % såg inte 
någon säkerhetsbroschyr. 5 % svarade vet ej.  

50 % av resenärerna uppmärksammade att det fanns säkerhetsutrustning på tåget, medan 
lika många inte gjorde det. Bland de resenärer som uppmärksammat säkerhetsutrustning 
i tåget hade de flesta lagt märke till nödbromsen, en del har också angett att de 
uppmärksammat stegar.  

4.3 Resultat från workshop med ombordpersonal 

I workshopen, där ombordpersonal från tre olika järnvägsföretag medverkade, hade alla 
deltagare uppfattningen att de evakueringar som de varit med om i stort hade fungerat 
bra. Några problem- och förbättringsområden identifierades dock. 

Workshopdeltagarnas synpunkter på vad som fungerar bra respektive dåligt och på vad 
som behöver förbättras har sammanställts nedan. 

Banverkets roll 

• Det tar ofta lång tid innan Banverket kommer till platsen och jordar en nedriven 
kontaktledning (förslag till lösningar: det skulle vara bra att ha ett diesellok 
tillgängligt för att kunna frakta bort ett tåg med passagerare som stannat p.g.a. 
att det är strömlöst, Järnvägsföretagen kan själva upphandla denna kompetens) 

• Det upplevs som att tågklarerare vill låta så många tåg som möjligt passera ett 
stillastående tåg innan det tas ett beslut om evakuering. De vill låta trafiken rulla 
på i största möjliga mån. Det stillastående tåget glöms lätt bort. (en förklaring 
som togs upp kan vara att de ju aldrig behöver möta de upprörda resenärerna) 

• Det behövs bättre samförstånd mellan Banverket och järnvägsföretagen – vikigt 
att förstå hur andra tänker – det finns nog en del otydligheter 

Information och kommunikation 

• Information till resande anses som det viktigaste! Även om det innebär att tala 
om att man inget vet. Ge information så fort som möjligt. 

• Personlig information (att gå ut i tåget och informera) är mycket bra 
• Informationsgivningen är ett problem när tågvärd och förare sitter i samma enhet 

och högtalarna inte fungerar 
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Resenärer 

• Resenärer upplevs som mest svårhanterliga när de ska passa en annan 
reseanslutning, t.ex. flyg från Arlanda eller Gotlandsfärjan 

• Det finns alltid några resenärer som vill av tåget och struntar i säkerheten 
• Resenärer med musik i hörlurar är svåra att nå med information 
• Personer som behöver speciell hjälp är svårt (t.ex. många permobiler – borde det 

finnas regler för hur många permobiler som får vara på samma tåg?) i en 
evakueringssituation får rullstolsbundna vara kvar på tåget (eller så rings 
räddningstjänst) så länge det inte är en hotsituation 

• Fullsatt tåg med mycket bagage är svårare att evakuera 
• Den stora faran vid evakuering är tågen som går på intilliggande spår 
• Om tågvärden måste gå ut ur tåget genom de dörrar som resenärerna använder 

för att kunna gå in i nästa vagn finns en risk att andra följer efter. 

Utbildning och övning 

• Personalen får ingen krishanteringsutbildning 
• Evakueringsövningar är viktiga! 
• Viktigt att tågvärd och förare övar tillsammans eftersom dessa tillsammans ska 

klara av en evakuering 
• Det skulle vara bra att genomföra övningar tillsammans med räddningstjänst och 

polis 
• Exempel på bra evakueringsövningar genomförs i Norge (scenarier med 

statister) 
• På Tågkompaniet får tågvärdar utbildning i evakuering varje år, medan förarna 

som har mer omfattande utbildning bara har utrymme för att utbilda sig i 
evakuering vart fjärde/femte år – trots att förarna har ansvaret vid en evakuering 

Säkerhetsutrustning 

Generellt tycker man att säkerhetsutrustningen fungerar bra, men; 
  

• Megafon vore ett bra hjälpmedel 
• Stegar bör vara lättillgängligare (Stockholmståg) och enklare 
• Att luta stegen mot ett utfällbart trappsteg vid dörren är extra vingligt 
• Det har vid flera tillfällen hänt att sladden till kontaktdonet har trasslat ihop sig 

och att det därför tagit flera minuter att trassla upp och kunna använda det 
• Det är högt att ta sig ner till marken från Arlandatåg 
• Checklistan behöver på vissa järnvägsföretag större text; checklistan borde se 

annorlunda ut 
• Det finns olika system för hur man ska få tag i mobilnumret till den andre 

personen på tåget (i fall att andra kontaktvägar inte fungerar) – ”kompissystem” 
där man kan logga in och söka eller att allas nummer är inlagda i mobilen 

• Varje dygn kontrolleras att tågen är utrustade med rätt och fungerande 
säkerhetsutrustning – om inte så ställs tågen (dock händer det att tågen måste 
köras trots att allt inte är korrekt) 
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• I Stockholmstågs X60 är glasrutorna känsliga och tål inte vad de ska. Därför 
sitter ibland tågvärden längst bak i första vagnen – d.v.s. i samma vagn som 
föraren. Det blir problem att nå ut med information till de som sitter i andra 
vagnen om högtalarsystemet inte fungerar (det händer relativt ofta att det inte 
fungerar, men personalen saknar möjlighet att se om högtalarsystemet fungerar 
eller inte).  

• Elektroniken strular på X60 (Stockholmståg) (allt sker med datorer – problem 
eftersom tåg är en datorfientlig miljö – skakningar, kyla, värme,  o.s.v.) 

Ansvarsfördelning 

• Ansvarsfördelningen mellan ombordpersonalen upplevs fungera bra.  

Förslag till hur spontanevakuering kan förhindras: 

• Information till resenärer (det finns en bra lathund för vilka meddelanden 
personalen kan ge till resenärerna vid olika situationer) 

• Personalen ska föregå med gott exempel 
• Rullande information på trafikinformationstavlor 
• Information på biljetten 
• Säkerhetsbroschyr (finns på Arlandatågen – Arlanda Express personal upplever 

att resenärer tittar på den ibland) 

 

4.4 Skildringar av några evakueringssituationer 

I detta avsnitt skildras några evakueringar där resenärer eller personal har upplevt att 
situationen har varit besvärlig. Syftet med detta är att ge några exempel på hur en 
evakueringssituation kan utvecklas när olika omständigheter föreligger. Detta ska visa 
på olika problem som bör förebyggas, men också visa på olika typer av situationer som 
organisationen behöver vara förberedd på att hantera.  

För att ge en så bred bild som möjligt av händelsen och upplevda problem har i 
förekommande fall olika typer av information som projektet samlat in kring den 
specifika händelsen sammanställts. På så sätt skildras samma händelse från olika 
perspektiv.  

Information om händelsen, samt hur personal och resenärer har upplevt denna, har 
således hämtats från interna händelserapporter från järnvägsföretagen, enkäter från 
ombordpersonal och resenärer, debriefing med ombordpersonal, samt resenärers 
synpunkter och klagomål till järnvägsföretagen.   

 

4.4.1 Nedriven kontaktledning (Stockholmståg, juni 2008) 

Information om denna händelse har inhämtats genom händelserapporter, enkäter från 
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ombordpersonal och passåkande, enkäter från resenärer, synpunkter/klagomål från 
resenärer, deltagande i debriefing med personalen på tåget. Ett stort antal 
synpunkter/klagomål inkom till Stockholmtåg från resenärer som befann sig på tåget, 
där resenärerna har beskrivit den situation som rådde i samband med tågstoppet och 
evakueringen. Många har berättat om evakueringen som en hemsk och obehaglig 
händelse 

Händelsen 

Ett pendeltåg (X60), med många både sittande och stående resenärer, rev 
kontaktledningen vid 17.20-tiden en solig och varm måndag i början av juni. På tåget 
fanns, förutom förare och tågvärd, även passåkande personal. Den passåkande 
personalen kontaktade ombordpersonalen och inväntade order. 

Tågvärd och passåkande tågvärd bemannade hytterna i tåget, och eftersom det var 
mycket varmt i tåget och dålig luft öppnade de hyttdörrarna för att få in luft. Tågvärden 
informerade resenärerna. Såväl luftkonditionering som kommunikationssystem slutade 
fungera när strömmen tog slut. 

Efter 1,5 timme anlände elskyddspersonal till platsen.  Beslut fattades om att evakuera 
genom hyttdörrarna. Drygt två och en halv timme efter tågstopp, strax före kl. 20.00, 
påbörjades evakueringen till ett annat tågsätt på intilliggande spår. 

Kommunikation 

Bland personalen upplevde man att det fanns flera brister som försvårade 
kommunikationen. Högtalarna slutade att fungera och det var problem med hytt-till-
hytt-kommunikationen. Det var också svårt att få besked om när Banverkets personal 
skulle komma till platsen. Ett annat problem som upplevdes av personalen ute i tåget 
var att meddelandet från en resenär via nödtalenheten bara hördes av föraren och inte i 
de övriga hytterna. Personalen tyckte att den typen av information från en resenär borde 
nå all personal.  

Information till resenärer 

Från personalens synvinkel hade man uppfattningen att information gavs till resenärerna 
kontinuerligt, och även direkt via personalen som gick genom tåget. Passåkande 
personalen tyckte dock inte att tågvärdens utrop hördes så bra i tåget, och kände ett 
behov av att komplettera informationen. När personal gick genom tåget fick de många 
frågor från resenärerna.  

Av resenärerna upplevdes den information som gavs i tåget på olika sätt. En del 
upplevde att den information som gavs var mycket bra eftersom det kontinuerligt 
informerades om läget, även om det inte fanns något nytt att rapportera. Andra upplevde 
att informationen var mycket bristfällig och att man inte fick någon information alls om 
läget, vad man gjorde eller vad som skulle hända, eller att man inte informerade 
tillräckligt ofta. Ett par resenärer kommenterade att;  
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”Vi fick mer information om vad som hände via nyheterna i mobiltelefonen än via 
personalen i tåget” och ”Högtalarsystemet fungerade inte efter ca 40 minuter så 
informationen fick skrikas ut vilket är uruselt på ett så nytt tåg”.  

En del resenärer hade synpunkter på att ombordpersonalen inte hade någon information 
att gå ut med;  

”Är det meningen att det inte ens efter mer än en timme ska gå att säga något 
meningsfullt om vad som gjorts och vad som planeras för att evakuera trafikanterna?”  

En rekommendation från en resenär till järnvägsföretaget var därför:  

”Hjälp er personal med information till passagerarna, det hjälper föga att 30-40 gånger 
gå ut med information om att man sitter fast och inte vet något”.  

Lång väntan 

Den mycket långa väntan upplevdes som alldeles för lång av personalen. Efter två 
timmars väntan började en av personalen bli desperat efter besked och övervägde att 
kalla på ambulans. Hon kommenterade efteråt att:  

”om något liknande händer igen så ligger det nära till hands att ringa 112”. 

Många resenärer var upprörda över att det tog så lång tid innan personal från Banverket 
kom och skyddsjordade. Ett par resenärer uttryckte:  

”Det var en otroligt varm dag och temperaturen inne i vagnen var över 40 grader. Vi satt 
i 2,5 tim där, katastrof.” och ”Jag tycker att det är fullkomligt oacceptabelt att behöva 
sitta instängd över tre timmar utan ett enda öppet fönster eller dörr”.  

En annan resenär tyckte att det gick smidigt när väl evakueringen började men att det 
tog för lång tid innan de fick hjälp:  

”2,5-3 timmar ombord med sol ute gjorde att det blev olidligt varmt inne i vagnarna. 
Ingen luft, inget vatten. Banpersonalen borde ha fått ombord vattenflaskor via föraren, en 
miss tycker jag” 

Dessutom uppfattade många resenärer att skyddsjordningspersonalen tog god tid på sig 
innan de agerade när de väl kom:  

”De personer som kom såg väldigt nonchalanta ut och tog god tid på sig när de kom, 
ställde sig och tittade på oss och tåget i lugn och ro. Ringde i telefon osv. Respektlöst!”. 

Att ta sig ut ur tåget 

Själva evakueringen ut ur tåget var också besvärlig för både personal och resenärer. 
Personalen ansåg att stegarna var för svåra att komma åt då de var placerade långt in i 
resandeutrymmet och det var mycket resenärer och kraftig trängsel på tåget. 
Evakueringen fördröjdes därför.  
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Det upplevdes av både personal och resenärer att förarens beslut att evakueringen skulle 
ske via hyttdörrar, d.v.s. dörrar i personalhytter i vagnändarna, var dåligt eftersom det 
var för långt ner till marken och besvärligt att alla skulle ut på samma ställe. Personal 
ute i tåget fattade därför eget beslut att evakuera via de vanliga dörrarna istället.  

En del resenärer tyckte inte att de fick någon hjälp när de skulle ta sig en meter ner till 
makadamen, och att stegarna som användes av vissa var osäkra.  

Personalen önskade att det kommit ut mer personal från järnvägsföretaget och hjälpt till, 
och menade att det var tur att det fanns personal i båda vagnarna.  

Att dörrarna öppnades åt båda håll av en person på tåget förargade personalen eftersom 
detta gjorde att vissa resenärer kom ut på fel sida av tåget.  

Situationen på tåget 

Miljön i tåget var mycket obehaglig – temperaturen var mycket hög och luften blev 
sämre och sämre. Solen låg på och det var fullt med resenärer i tåget. Bland personalen 
fanns en oro för resenärernas hälsa. Att händelsen tog mycket lång tid och att det var 
mycket varmt inne i tåget verkar också de flesta resenärer ha upplevt som det värsta. Att 
fönstren inte kunde öppnas i denna typ av tåg gjorde situationen än värre. Några 
personer svimmade och flera var nära att göra det, och både personal och resenärer 
vittnade om att många kände panik och oro.  

Eftersom tåget blev strömlöst slutade fläktarna att fungera. Luften som släpptes in via 
förarhytterna upplevdes av resenärerna hjälpa lite, men inte tillräckligt. Många resenärer 
fick behov av såväl vätska som att kunna gå på toaletten. Några kommentarer från 
resenärer om hur situationen upplevdes var; 

”Det hade varit bra om ni när ni började jobba på felet hade skickat in något att dricka 
och en hink eller dylikt för de som hade andra behov (barn), då det var både varmt och 
trångt”.  

”Jag kan dock inte acceptera eller förstå hur man kan låta människor vara inspärrade i 
40 graders värme under 2 timmar utan att se till att frisk luft eller vatten kommer till de 
resande”. 

”Folk klistrade fast tidningspapper på de kondenserade fönstren som skydd mot solen!!!” 

”Det var rena tortyren att vistas på detta fullproppade tåg där solen gassade in och man 
inte hade tillgång till något att dricka”. 

En av personalen på tåget sammanfattade läget på följande sätt:  

”Gassande sol, X60, två timmars väntan på evakuering… ett UNDER att ingen gjorde 
revolution”. 
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Organisation 

Flera resenärer hade också synpunkter på den bristande organisation och beredskap man 
hade för denna händelse, och anser att det behöver finnas en bättre förberedelse för 
denna typ av händelser samt bättre rutiner för själva evakueringen. Resenärer upplevde 
också att det inte var någon som ”hade befälet” över evakueringen, utan att det fördes 
diskussioner på plats mellan ombordpersonal och annan personal om hur situationen 
skulle lösas, var evakuering skulle ske och vem som skulle göra vad.  

Personalen ansåg att det var säkerhetsmässigt oförsvarbart att andra tåg släpptes förbi i 
hög hastighet eftersom det fanns risk för spontanevakuering. Resenärer var också arga 
över att flera tåg passerade dem medan de stod och väntade. Passerande tåg körde också 
över den nedrivna kontaktledningen som hamnat över de närliggande spåren. En resenär 
beskrev att:  

”Kontaktledningen revs upp igen och for återigen in i min ruta. Smack!!!”. 

 

4.4.2 Fordonsfel (Arlanda Express, april 2006) 

Information om denna händelse har hämtats från enkäter från såväl personal (1 st) som 
resenärer (6 st).  

Orsaken till att ett Arlanda Express-tåg evakuerades i mitten av april 2006 var ett 
fordonsfel. På tåget fanns föraren och servicepersonal. Ett 60-tal resenärer fanns 
ombord på det halvfulla tåget.  

Evakueringen påannonserades via både högtalare och servicepersonalen på tåget. 

Hos personalen upplevde man problem i kommunikationen med resenärerna i och med 
att man upplevde tidsnöd med att hinna med att ge alla resenärer hjälp. Trots att 
ombordpersonal och förare både från det evakuerade tåget och från ett annat tåg hjälpte 
till att få ut passagerarna ur tåget, upplevde en av personalen att det var svårt att både 
hålla sig uppdaterad med vad som hände med tåget och att hjälpa alla som behövde 
hjälp. Denne påpekade att en mick i vagnen skulle ha varit till hjälp för att informera 
resenärerna;  

”Som det var då var det ganska omöjligt att springa fram och tillbaka till hytten för att 
använda micken där”. 

Bland resenärerna fanns olika uppfattningar om evakueringen. En del tyckte både att 
informationen via högtalare var lätt att förstå och att det var lätt att ta sig ut ur tåget, 
samt att evakueringen i stort fungerat bra. Andra resenärer ansåg att 
högtalarmeddelandet var svårt att höra eftersom det var låg volym, och att det saknades 
mycket information. Vissa resenärer upplevde också att det var svårt att ta sig ut via 
stegen. En kommentar från en resenär om hur hon upplevde situationen var:  

”Det tog 15 minuter från att tåget stannade innan vi fick någon info alls. Då fick vi bara 
veta att det var något fel på tåget. Efter 30 min fick vi höra via högtalaren (som hade 
väldigt låg volym) att inget fel hittades, de skulle fortsätta felsöka.  Efter 45 min (!) fick vi 
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info att tåget skulle evakueras och att ett tåg var på väg. Det tog ytterligare 15 min innan 
det tåget var på plats så evakueringen kunde starta. Eftersom den bara skedde genom en 
dörr tog det ganska lång tid innan alla bytt tåg.”  

Resenärer har också påpekat flera saker som behöver förbättras i samband med 
evakuering; dels att resenärerna behöver få information såväl med en gång som 
fortlöpande om vad som händer, dels att beslut om evakuering måste fattas snabbare;  

”Man åker Arlanda express för att det ska gå fort, det kan inte ta 45 min innan man tar 
beslut! En dryg timmes försening är oacceptabel”. 

 

4.4.3 Evakuering från nattåg (SJ, mars 2006) 

Skildringen av denna händelse bygger på enkäter (4 st) som besvarats av resenärer. 
Någon information om hur personalen har upplevt händelsen har inte varit möjligt att 
tillgå. 

Ett SJ-tåg på väg mellan Storlien och Malmö stannade och blev stående mitt i natten på 
spåret. Det var en kall vinternatt, och det var ett tjugotal minusgrader utomhus. Mer än 
sex timmar senare än enligt tidtabell nådde resenärerna tågets slutstation.  

Flera resenärer berättade att de uppmärksammades på att något inte var som det skulle 
genom att tåget stod still och att det var mycket kallt i vagnen när de vaknade till mitt i 
natten. Någon information gavs inte av personalen, och någon personal var heller inte 
möjlig att få tag i på tåget. Efter att tåget hade stått still i flera timmar började det 
spridas rykten på tåget om att man skulle evakuera. Först vid halv sju-tiden på 
morgonen, efter flera timmars tågstopp, meddelades av personal att evakuering skulle 
ske. Avsaknaden av information upplevdes av resenärerna som stor, vilket påpekades av 
flera resenärer;  

”Såg inte till någon personal från det att tåget stannade till dess vi fick reda på att vi 
skulle gå av tåget. Informationen var obefintlig!” 

”Personalen borde varit tillgänglig för frågor, informerat, hjälpt till och framför allt 
bara funnits där och lugnat folk”. 

”Informationen var mycket bristfällig. Den huvudsakliga informationen fick vi via 
ryktesspridning i korridoren.” 

När beskedet om evakuering gavs kunde personalen inte heller informera om vart man 
skulle färdas med bussar.  

Eftersom många resenärer var på väg hem från skidsemester i fjällen hade många både 
skidor och packning med sig på tåget. Att ta sig genom flera vagnar, med dörrar mellan 
vagnarna som var svåra att öppna, för att ta sig ut via en stege i sista vagnen var inte helt 
lätt med den packning som många hade med sig;  
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”Att gå igenom 8 vagnar med skidor, en veckas packning, pulka, barnvagn, 2 små barn 
och med dörrar som griper, inte fungerar och dörrar som slår igen framför sig är ganska 
jobbigt.” 

Att tåget stod still i flera timmar medförde att tåget blev strömlöst. Toaletterna slutade 
att fungera och dörrarna låstes;  

”Folk urinerade i vaskar, på golv, i muggar o.s.v. Inga alternativ fanns.” 

Någon mat fanns heller inte på tåget eftersom det hann säljas slut i restaurangvagnen, 
vilket resenärer upplevde som mycket besvärligt då resan tog många timmar längre än 
väntat.  

Sammantaget upplevdes av resenärer att det fanns en dålig beredskap för denna typ av 
händelser. En resenär sammanfattade sin upplevelse att;  

”SJ måste ha en strategi för hur passagerarna skall informeras, hållas varma förses med 
mat, kunna gå på toaletten o.s.v. Detta är basbehov. ”  
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5 Analys och diskussion 

En insamling och sammanställning av enkätdata och andra erfarenheter från 
genomförda evakueringar har tidigare inte genomförts. Materialet bör därför vara av 
värde för förståelse av problematiken kring evakueringar, som underlag för vidare 
studier och som grund för förbättringar och åtgärder.  

De data som har samlats in har analyserats utifrån ett MTO-perspektiv. Att evakueringar 
analyseras utifrån ett MTO-perspektiv innebär att samspelet mellan personalen och 
resenärerna, tekniken och organisationen fungerar så att evakueringen kan genomföras 
med hög säkerhet. Det innebär att:  

• M: Personal har den kunskap den behöver för att genomföra evakueringen samt 
att resenärer får relevant information (vad de ska göra, vilka faror som finns, 
vilken utrustning som finns, etc.).  

• T: Teknisk utrustning och säkerhetsutrustning finns på tåget som stödjer och 
underlättar både situationen fram till evakuering och sedan själva 
evakueringssituationen.  

• O: Organisationen (den inre organisationen – personalen på tåget) och (den yttre 
organisationen – trafik/driftledningen) ska samverka för att människor ska kunna 
ta sig ut ur tåget på ett säkert sätt. Organisationen ska bl.a. se till att personalen 
har kunskap om hur de ska hantera en evakuering och att säkerhetsinstruktioner 
som finns följs. 

I likhet med tidigare evakueringsforskning (Rutgersson m.fl. 2003) visar denna studie 
att samspel mellan människan, tekniken och organisationen är avgörande för en bra 
genomförd evakuering.  

5.1 Evakueringssituationen 

Data som samlats in för detta projekt berör till största delen situationer där graden av 
hot är låg. Anledningen till evakuering har oftast snarare varit en följd av att tåget inte 
kan flyttas från platsen, t.ex. p.g.a. fordonsfel eller nedriven kontaktledning, än att det är 
en hotande brand eller dylikt som medför att människor snabbt måste ta sig ut.  

Oftast har också personalen haft kontroll över evakueringen på så sätt att ett beslut om 
evakuering har fattats tillsammans med trafikledningen och spåren har säkrats innan 
evakueringen har genomförts. De flesta evakueringar har således varit organiserade, 
även om några har inneburit att det funnits en överhängande risk för spontanevakuering, 
vilket i vissa fall också skett. Situationer som har börjat med att någon eller några 
resenärer har spontanevakuerat har oftast gått över i en organiserad evakuering i och 
med att personalen har tagit kontrollen över situationen. 

Ju längre ett tåg blir stillastående desto högre blir risken för spontanevakuering, 
speciellt när resenärerna har en tid att passa och det finns andra möjligheter att ta sig dit 
man ska. Modellen av Kecklund m.fl. (2006a) som presenterades i avsnitt 1.2 bör därför 
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ses i ett tidsperspektiv. Yttre förhållanden såsom temperatur och den miljö som tåget 
har stannat i kan när beslutet om eller genomförandet av evakueringen drar ut på tiden 
medföra att en situation som från början inte verkar särskilt komplicerad eller hotfull 
utvecklar sig till en situation där människor börjar må dåligt och vill därifrån.  

De evakueringar som data samlats in från berör således nästan enbart situationer med 
låg grad av hot och en hög grad av kontroll. Dessa data identifierar ändå brister trots att 
evakueringarna görs under lågt hot.  

En viktig fråga att diskutera är hur relevanta dessa resultat är i en hotande situation, då 
man enligt modellen som presenterades i Figur 1.1 (Kecklund, m.fl. 2006a, se nedan) 
behöver genomföra en nödevakuering, t.ex. med anledning av en brand. En hotande 
situation är betydligt mer påfrestande för människan, och kan påverka bl.a. 
tidsuppfattning samt tolkning av situationen och handlingsmöjligheter (Enander, 2005). 

 

Problem som finns i samverkan mellan människan, tekniken och organisationen i en 
situation med lågt hot, är sannolikt ännu tydligare i en hotande situation där 
evakueringen måste ske snabbt. Det är därför viktigt att bygga ett system och en strategi 
som fungerar utan störningar i ”vanliga situationer”. Sannolikheten att det även går bra i 
en hotande situation är då större. Här behövs fortsatt forskning.  

5.2 Tid till beslut om evakuering och tid tills evakueringen genomförts 

Något som av både personal och resenärer upplevs som ett stort problem vid 
evakueringar är att det i många fall tar lång tid innan ett beslut fattas om evakuering. I 
fall där förhållandena på det stillastående tåget är besvärliga, t.ex. mycket varmt eller 
kallt, uppfattas det som mycket påfrestande för såväl personal som resenärer på det 
drabbade tåget att det drar ut på tiden.  

Det finns en klar uppfattning hos många av ombordpersonalen att tiden tills evakuering 
kan genomföras blir betydligt längre än den borde vara. Det beror enligt 
ombordpersonalen på dels att inställelsetiden för Banverkets skyddsjordningspersonal är 
för lång, och dels att tågklareraren för ofta fattar beslutet att låta annan tågtrafik fortsätta 
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att köra förbi ett stillastående tåg eftersom man vill låta så få tåg som möjligt drabbas av 
förseningar.  

Ett tåg som blir stillastående under en längre tid innebär alltid risk för att resenärer 
börjar spontanevakuera. För att förhindra att detta sker är det vikigt att ett beslut om 
evakuering fattas så snabbt det är möjligt, och att därefter själva evakueringen 
genomförs så snart möjligt.  

5.3 Kommunikation 

I de flesta fall har kommunikationen mellan ombordpersonalen fungerat bra. Vid 8 % av 
evakueringarna har det dock funnits problem med kommunikationen, ofta beroende på 
att telefonerna eller högtalarsystemet inte har fungerat. I en något större andel av 
evakueringarna, 15 %, har det förekommit brister i kommunikationen med annan 
inblandad personal, bl.a. p.g.a. att linjen har varit upptagen eller att man har fått otydliga 
besked. 

I drygt en femtedel av evakueringarna har ombordpersonalen angett att det varit brister i 
kommunikationen med resenärerna. I många fall har det varit dåligt eller icke 
fungerande högtalarsystem som bidragit till detta.  

Att kommunikationen fungerar vid sådana här situationer är avgörande för att en 
evakuering ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Det är därför viktigt att det finns 
förutsättningar för en fungerande kommunikation. Icke fungerande högtalarsystem eller 
dåliga telefonlinjer är brister som försvårar kommunikationen mellan alla aktörer. 
Personal har påpekat att det behöver finnas alternativa sätt att nå annan personal. Att 
den tekniska kommunikationsutrustningen fungerar är en förutsättning för effektiv 
kommunikation. 

5.4 Information till resenärer 

Behovet av att få information är stort i samband med att något oväntat händer och det är 
också viktigt att informationen är tydlig. Detta har också betonats i flera tidigare studier 
(bl.a. Boer, 2002 och Frantzich, 2001). Det är angeläget att resenärer får information om 
de risker som finns och om vad som kan hända om de på egen hand ger sig ut i 
spårområdet (spontanevakuerar).  

Information till resenärer ges på flera olika sätt i olika sammanhang. Information kan 
ges på förhand om hur en evakuering normalt ska hanteras, t.ex. i form av skriftlig 
information i en broschyr. Information kan också ges till resenärer genom olika skyltar 
på tåget, t.ex. om var nödutgång och nödutrustning finns på tåget. I en aktuell 
evakueringssituation behöver också aktuell information kommuniceras ut till de resande 
om hur den specifika evakueringen ska genomföras.  

Den information som ska ges till resenärer är den som gör att de fattar rätt beslut och 
agerar på rätt sätt, vilket kan innebära både att evakuera eller att stanna kvar på tåget 
beroende på situation. Detta innebär att informationen ska vara lätt att uppfatta, förstå 
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och ta till sig så att den hjälper människor att besluta om vad de ska göra för att kunna 
agera så tidigt som möjligt.  

Människans beteende baseras bl.a. på erfarenheter av tidigare situationer som man har 
varit med om och i regel underlättas en evakuering om resande har tidigare erfarenhet 
och kunskap om liknade situationer/händelser. Resande bör därför i förväg informeras 
och ges kunskap om vilken säkerhetsutrustning som finns tillgänglig på tåg och hur den 
ska användas. Likaså är det viktigt att höja kunskapsnivån om de risker som finns 
utanför tåget och om vad som kan hända om man lämnar tåget (spontanevakuerar), 
särskilt som tidigare studier har visat att resenärernas riskuppfattning inte stämmer 
överens med de verkliga riskerna i järnvägsmiljön (Thomas m.fl. 2006). Informationen 
ska visas och finnas med i normala situationer, eftersom man på det sättet bygger upp 
ett system som människor förstår och har förtroende för.  

Kommunikationen och informationen är något som i denna studie påpekats av 
resenärerna själva som något av det viktigaste när ett tåg blir stillstående, och många har 
haft synpunkter på att den inte varit bra. Resultaten visar att resenärer på samma tåg 
ibland har upplevt informationen olika, vilket kan bero på några befunnit sig i en vagn 
där högtalarsystemet inte har fungerat eller det inte funnits någon personal.  

Många av ombordpersonalen har också betonat att rätt information är av största vikt. 
Förutsättningar måste finnas för att nå ut med information till resenärerna. Alla tåg 
måste ha fungerande högtalarsystem och det måste finnas reservkraft för tillfällen när 
tåget blir stående länge utan ström. Det är också viktigt att ge utbildning till personalen 
om hur och vilken information som ska ges till resenärerna. För att information ska 
kunna ges på ett effektivt sätt till resenärerna är det viktigt att snabba beslut fattas om 
hur situationen ska hanteras, så att personalen på tåget har tydliga besked att ge till 
resenärerna. Personalens egna erfarenheter är att det om möjlighet finns ofta är positivt 
att personalen informerar om situationen direkt till resenärerna i vagnen. 

När resenärers meddelanden till personalen via nödtalenheten eller när personals 
högtalarutrop till resenärerna inte kan höras i alla personalhytter kan det skapa problem 
i den fortsatta kommunikationen med resenärerna. Om personalen inte vet vilken 
information som har gått ut är det svårt att hantera situationen på ett bra sätt. Samma 
information bör kunna nå ut till resenärer i samtliga vagnar.  

Resultaten visar att informationen i de flesta fallen har givits enbart på svenska. Särskilt 
i Stockholmsområdet nyttjas tågtrafiken av många turister och människor med annat 
modersmål än svenska. Trots detta har det varit mer ovanligt med information på annat 
språk än svenska på Stockholmståg. 

Vid en evakuering är det nödvändigt att ge information i tåget om vad som förväntas av 
resenärerna när de kommer utanför tåget. Väl utanför tåget kan det vara svårare att 
förmedla information. En megafon kan vara till hjälp när informationen, om vad som 
händer utanför tåget och var resande ska ta vägen, ska kommuniceras ut till resenärerna. 
Personalen kan behöva samla ihop stora grupper människor och leda dem åt ett 
gemensamt mål.  

Sammanfattningsvis är det viktigt att information ges kontinuerligt och fortsätter att ges 
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även utanför tåget. Det är viktigt att förbättra och ha mer systematiska rutiner kring 
information; vem som ger information, vilken information som bör ges, hur information 
ska ges, på vilka språk informationen ska ges och vilken utrustning som krävs etc.  

5.5 Att förhindra och hantera spontanevakuering 

Spontanevakuering ska under alla förhållanden undvikas, eftersom det innebär att 
resenärer går ut i ett spårområde som inte är säkrat för annan trafik och där det kan 
finnas icke skyddsjordade högspänningsledningar. Då någon på eget initiativ evakuerar 
tåget finns också en stor risk att andra resenärer följer efter, vilket i värsta fall kan få till 
följd att ett stort antal resenärer befinner sig i ett osäkrat spårområde. Att detta är en 
risksituation har påpekats i andra studier (Dunbar 2000, Thomas et al 2006). 

För att förhindra att detta händer är det av största vikt att personalen ger information till 
resenärerna, vilket också många av ombordpersonalen själva har betonat. Information 
bör ges om vad som har hänt och om vad som kommer att hända, samt att det är 
förbjudet och farligt att på egen hand ta sig ut ur tåget. Information behöver också ges 
kontinuerligt med jämna mellanrum för att resenärerna inte ska förlora tålamodet.  

Viktigt är också att personalen själva föregår med gott exempel. Eftersom människor 
har en benägenhet att följa det som andra människor gör (vilket visats i tidigare studier, 
t.ex. Frantzich m.fl. 2006), och särskilt det som personer som uppfattas som auktoriteter 
gör (Donald och Canter 1990), är det betydelsefullt att personalen uppträder på ett 
korrekt sätt. Det är t.ex. inte lämpligt att personalen, i väntan på besked eller assistans, 
själv rör sig i spårområdet. Personalens klädsel signalerar att man tillhör företaget och 
resande upplever att de kan få svar på sina frågor från personalen. Det är därför viktigt 
att de som har ”uniform” på sig även har kunskap om säkerhetsföreskrifter och rutiner 
på tåget för att kunna ge korrekt information till resande.  

Med tiden ökar benägenheten att spontanevakuera, och det är därför viktigt att göra 
tiden från tågstopp till evakuering så kort som möjligt. Att personal är på plats och 
skyddsjordar så snabbt som möjligt vid nedriven kontaktledning är därför viktigt, samt 
att beslut om evakuering fattas så snart det är möjligt. 

Resultaten visar att personalen i ett antal fall har varit upprörd över att andra tåg går 
förbi i hög fart när det finns risk för spontanevakuering på det egna tåget. Detta innebär 
stora risker för resenärerna. För att inte spårområdet ska göras än osäkrare, i händelse av 
att resenärer spontanevakuerar, bör inte andra tåg i hög hastighet släppas förbi ett 
stillastående tåg.  

5.6 Hur har inblandade upplevt evakueringssituationen? 

Generellt sett verkar de flesta evakueringar genomföras på ett bra sätt och såväl 
ombordpersonal som resenärer anser att evakueringarna de varit med om generellt sett 
har fungerat bra. Detta stöds av såväl enkätdata som av den workshop som genomförts 
tillsammans med tre järnvägsföretag. Det framkommer dock i enkätstudien samt inte 
minst genom de fallbeskrivningar som gjorts av några specifika evakueringar utifrån 
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olika datakällor att ett mindre antal evakueringar har fungerat mindre bra eller i vissa 
fall t.o.m. riktigt dåligt. Järnvägsföretagen och Banverket måste ha en beredskap för 
besvärliga situationer, och personalen måste vara tränad för att kunna hantera sådana 
situationer.  

Det finns situationer där förhållandena är sådana att evakueringssituationen blir mycket 
besvärlig för både personal och resenärer. Lång väntetid i kombination med att de yttre 
förhållandena är ogynnsamma, t.ex. mycket varmt eller kallt väder, har i några fall 
medfört att situationen för såväl personal som resenärer blivit mycket besvärlig. Har 
dessutom möjligheterna varit små att ge resenärerna information om vad som händer, 
har situationen upplevts än värre av resenärerna.  

Av personalen som besvarat enkäten har över hälften angett att de upplevde 
arbetsbelastningen vid evakueringen som ganska hög eller hög. Upplevd hög 
arbetsbelastning har också ett samband med upplevd stor osäkerhet. Detta understryker 
betydelsen av att ha klara riktlinjer för hur olika situationer ska hanteras. I fall då det 
finns resenärer som har påbörjat en spontanevakuering kan personalen snabbt behöva 
fatta ett nytt beslut om att genomföra en organiserad evakuering för att undvika att fler 
personer följer efter ut i ett osäkrat spårområde. Beslut som ändras ställer större krav på 
personalen att hantera situationen och ökar därmed även arbetsbelastningen.  

5.7 Hjälp till resenärer 

I en femtedel av de evakueringar som studerats har tåget varit fullsatt. Detta ställer stora 
krav på ombordpersonalen eftersom de har ett stort antal resenärer att hantera. I hälften 
av evakueringarna har det funnits personer på tåget som är i behov av hjälp för att ta sig 
ut. För att klara av att hjälpa resenärer samtidigt som information behöver ges till 
resenärerna och kommunikation ske med övrig ombordpersonal behöver det finnas 
tillräckligt med personal som är behjälplig vid evakueringen.  

En majoritet av resenärerna har tagit sig ner på marken med hjälp av en stege. De flesta 
resenärer har upplevt att det har varit ganska enkelt att ta sig ner på marken. Att ta sig ut 
ur tåget kan dock vara besvärligt för vissa grupper av resenärer, t.ex. funktionshindrade, 
äldre, personer som har mycket bagage eller personer med barnvagn. Svårigheten att ta 
sig ut beror också på i vilken miljö evakueringen sker. På vissa platser är avståndet ner 
till banvallen mycket högt, och banvallen kan vara lutande, vilket kan försvåra själva 
evakueringen.  

5.8 Personalens erfarenhet och kompetens 

Majoriteten av den personal som har medverkat i enkätstudien har flera års erfarenhet 
av sitt yrke, medan ca en tiondel av personalen endast har upp till två års 
yrkeserfarenhet. Hela 40 % av personalen var med om en evakuering för första gången.  

Det innebär att personalen under sitt arbetsliv normalt inte utsätts speciellt många 
gånger för en situation där tåget behöver evakueras. Evakueringssituationen är för de 
flesta en mycket ovan situation som man har mycket liten praktisk erfarenhet av. 
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Resultaten från enkätstudien visar också att personer som inte har tidigare erfarenhet av 
evakueringar upplever en större osäkerhet.  

Personalen behöver lära sig att agera säkert och att ge ett säkert intryck inför de 
människor som de ska hjälpa att evakuera. Om personalen ger ett osäkert intryck 
påverkar det personerna som evakuerar negativt, vilket kan leda till oönskade 
beteenden. Personalen måste kunna förmedla en korrekt information till resenärerna.  

Att personalen får utbildning i att hantera en evakuering är därför mycket viktigt. Som 
personalen själv i många fall har påpekat, och som visats i tidigare studier (Enander, 
2005), är det av stor betydelse att denna utbildning inte bara är teoretisk utan även 
praktisk. Det är också viktigt att de olika yrkesgrupper som tillsammans ska genomföra 
en evakuering får träna tillsammans.  

I enkäterna har en ganska stor andel av personalen, ca 40 %, angett att de endast fått 
teoretisk utbildning eller ingen utbildning alls om evakuering. Resultaten visar även på 
en tendens till att osäkerheten upplevs större hos den personal som saknar praktisk 
evakueringsutbildning. Eftersom förbättringsarbete har pågått sedan denna 
enkätinsamling påbörjades är förmodligen andelen personal som saknar praktisk 
utbildning mindre idag.   

De erfarenheter som personalen samlar på sig vid en evakuering är viktig information 
för järnvägsföretagen i sitt förbättringsarbete. I de fall där evakueringen har varit 
påfrestande för personalen är det angeläget att genomföra en debriefing för berörd 
personal, såväl i terapeutiskt som lärande syfte för att förhindra att liknande situationer 
inträffar igen.  

5.9 Rutiner, roller, ansvar och befogenheter 

Mänskligt handlande vid en ovan eller stressande situation är svårt att förutse. Olika 
personer reagerar olika, och man reagerar olika beroende bl.a. på situation, ”dagsform”, 
kunskap och tidigare erfarenhet. Generellt kan sägas att situationer man övat på och lärt 
sig känna igen är lättare att utföra i en verklig nödsituation eller stressande situation. 
Det är också viktigt att instruktioner för ovana situationer är utformade på ett enkelt och 
logiskt sätt samt att de finns samlade på ett för all personal känt ställe. 

Nära 85 % av ombordpersonalen upplever att rutinerna för evakuering fungerar bra. 
Resterande personal upplever dock att rutinerna fungerar mindre bra eller dåligt. Det 
kan bero på att rutinerna inte fungerar för alla typer av situationer, eller att de fungerar 
bra så länge som allt löper enligt planen men att de inte är anpassade efter situationer 
med speciella förhållanden. Det kan också bero på att rutinerna inte har ”lärts ut” eller 
övats tillräckligt av all personal. En mindre andel av personalen upplever också att 
ansvarsfördelningen mellan olika inblandade personalgrupper är otydlig.  

Det finns en framtagen checklista som ska användas av ombordansvarig och 
trafikledning vid en evakuering. Resultaten visar att checklistan inte använts i en 
tredjedel av evakueringarna. Anledningen till att den inte har använts har inte 
framkommit. Av de som har använt checklistan har en stor majoritet ansett att den 
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fungerat bra. De som inte har tyckt att den har fungerat bra har påpekat bl.a. att listan är 
för liten, att den var svår att efterleva eftersom man fick olika bud eller att tiden var för 
knapp.  

Om man är i en stressande situation är det särskilt viktigt att man känner igen ordval 
och process eftersom man i en sådan situation kan hantera en mindre 
informationsmängd. Det är viktigt att vissa saker görs i ordningsföljd och just därför är 
det viktigt att checklistan följer en enhetlig process. Användning av checklistor bör ses 
som ett hjälpmedel och inte upplevas som något som man ”tvingas att använda.”. 

5.10 Säkerhetsutrustning och hjälpmedel 

Något som har påpekats vid flera tillfällen är att kommunikationsutrustningen, t.ex. 
mikrofoner, telefoner och högtalare, inte har fungerat som den ska. Detta gäller 
utrustning som används såväl för kommunikation mellan personalen som mellan 
personal och resenärer.  

Ett problem som uppstått i ett flertal fall där tåget har blivit stående länge på spåret är 
att reservkraften har tagit slut vilket inneburit att bl.a. belysning, högtalare, ventilation, 
värmeförsörjning och toaletter har slutat att fungera. Detta har inneburit att 
evakueringssituationen avsevärt har försvårats för såväl personal som resenärer.  

Stegar används vid flertalet av evakueringarna som hjälp för att ta sig ut ur tåget och ner 
på marken. Många av personalen har kritiserat stegarna, dels för att det finns för få och 
dels för att de är för svåra att hantera.  

Resultaten visar också att personalen i flera fall har saknat utrustning eller hjälpmedel 
som ska underlätta evakueringen eller vägledning av resenärer från spårområdet, t.ex. 
varselvästar, ficklampor och megafon. Att ca en tredjedel av evakueringarna har skett i 
mörker understryker behovet av att det finns ficklampor på tåget. 

5.11 Metodkritik  

Det finns vissa begränsningar i datainsamlingen och databearbetningen som behöver tas 
hänsyn till i tolkningen av resultaten. 

5.11.1 Datainsamling 

Datamaterialet härrör från flera datakällor. Data har i huvudsak samlats in genom 
enkätstudier med ombordpersonal och resenärer, samt i form av en workshop med 
ombordpersonal. Deltagande i debriefing med ombordpersonal samt studerande av 
händelserapporter och resenärssynpunkter har använts för att utifrån flera synvinklar 
beskriva några evakueringssituationer.  

Insamlingen av enkätdata har varit förenad med vissa svårigheter. Enkäter delades ut i 
samband med evakueringssituationerna under en längre tidsperiod.  

Enkätdata från resenärer har varit svåra att samla in på ett systematiskt sätt, då de 
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resenärer som har varit med om en evakuering är svåra att nå i efterhand. Enkäter från 
resenärer har huvudsakligen samlats in genom att enkäter har delats ut på plats av 
projektgruppen. Detta medför att enkätdata från resenärer är begränsade i sin 
omfattning, samt att det i flera fall har samlats in många enkäter från personer som har 
deltagit i samma evakuering. Ett mindre antal enkäter har också samlats in genom att 
personer som har hört av sig till järnvägsföretagen efter en evakuering har ombetts att 
fylla i en enkät. Sannolikheten är större att en resenär som är missnöjd hör av sig än en 
resenär som tycker att evakueringen fungerat bra. Systematiken i insamlingen av 
resenärsenkäter har i och med detta brister. Det har inte varit möjligt att räkna fram en 
svarsfrekvens.  

Enkätdata från ombordpersonal har samlats in genom att järnvägsföretagen låtit 
personalen fylla i en enkät i samband med en genomförd evakuering. För 
projektgruppen har det inte varit möjligt att kontrollera hur stor del av den 
ombordpersonal som varit med om en evakuering som har besvarat en enkät, varför 
någon svarsfrekvens inte kan redovisas.  

Workshopen med ombordpersonal hade som syfte att lyfta fram upplevda problem och 
områden som behöver förbättras, samt att resultera i förslag till förbättringar. Syftet med 
att delta i debriefing samt att ta del av händelserapporter och resenärssynpunkter har 
endast varit att detta, genom att ligga till grund för beskrivningar av några situationer, 
skulle bidra till att öka förståelsen för hur en evakueringssituation kan vara i 
verkligheten.  

Bortfallsanalys 

Någon svarsfrekvens har enligt resonemanget ovan inte varit möjlig att beräkna för de 
två enkätstudierna, och det är av samma skäl svårt att göra en meningsfull 
bortfallsanalys. Några kommentarer kan dock ges.  

Anledningar till bortfall vad gäller ombordpersonalen kan vara flera. Skäl till att 
personal inte har svarat på en enkät kan vara att det inte funnits tid, att personen inte 
ville svara, eller att personen inte varit medveten om den pågående datainsamlingen. Ett 
annat skäl skulle kunna vara att man upplever att man själv haft ett ansvar för att en 
evakueringssituation inte fungerade särskilt väl och därför inte vill synliggöra brister. 
Man skulle kunna anta att det finns en tendens till att personer som har mer negativa 
erfarenheter av evakuering är mer motiverade att besvara en enkät, vilket i så fall kan 
medföra att resultaten i studien tenderar att vara mer negativa än verkligheten.  

I resenärsenkätstudien är det rimligt att anta att personer som har besvarat en enkät i och 
med att de efter en evakuering kontaktat järnvägsföretaget är mer negativt inställda till 
evakueringen än genomsnittet. Man kan även tänka sig att de som upplevt mest stress 
och oro inför evakueringssituationen inte varit motiverade för att dessutom besvara en 
enkät. 
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5.11.2 Databearbetning 

Kvantitativa data 

P.g.a. att enkätdata inte samlats in på ett systematiskt och strikt kontrollerbart sätt, har 
endast frekvensfördelningar i procent redovisats. I vissa fall har det varit möjligt att göra 
jämförelser mellan evakueringar vid olika järnvägsföretag. Chi2 har då använts för att 
testa skillnader mellan frekvensfördelningar.  

Kvalitativa data 

Analys av kvalitativa data är förenat med en del svårigheter. En sådan analys ställer 
krav på en systematik för att minimera risken för att den som analyserar utgör ett filter i 
analysen.  

Kvalitativa data kommer i studien från olika källor. I denna studie har ingen textanalys 
genomförts av de kvalitativa data. Jag har i stället valt att använda delar av de 
kvalitativa data (öppna svar samt följdfrågor i enkäter) som citat och exemplifieringar 
till de kvantitativa data. Detta utgör inte någon fullständig kvalitativ analys, och 
resultaten bör därmed tolkas med försiktighet.   

5.11.3 Andra reservationer  

I de enkätdata som har samlats in från personal har det inte varit möjligt att skilja på 
vilken typ av tåg som har evakuerats. Det finns ett antal olika typer av tåg, och dessa har 
varierande utrustning vad gäller såväl hjälpmedel och information som möjligheter till 
kommunikation med resenärerna. Eftersom det i enkäterna inte har tagits hänsyn till de 
olika tågtyperna, finns det heller inte någon möjlighet att särskilja dessa vid tolkningen 
av resultaten. Resultat gällande t.ex. bristande säkerhetsutrustning på tågen kan därför 
inte kopplas till specifika tågtyper.  

Eftersom mängden enkätdata från de olika järnvägsföretagen varierar kraftigt har det 
inte varit meningsfullt att redovisa alla data för respektive järnvägsföretag. Vissa 
resultat redovisas därför inte för järnvägsföretagen separat utan endast som ett 
genomsnitt av alla evakueringarna. En jämförelse mellan de olika järnvägsföretagen har 
dock gjorts i vissa fall, men dessa resultat bör tolkas med försiktighet.  

5.11.4 Tolkning av resultaten 

Materialet i studien bör i och med resonemangen ovan inte ses som statistiskt 
representativt för alla evakueringar, men resultaten illustrerar ändå hur resenärer och 
ombordpersonal kan uppleva att evakuera från tåg. Syftet med studien har varit att med 
en explorativ ansats identifiera och analysera problem- och förbättringsområden. Att få 
in många svar och många olika perspektiv har varit prioriterat framför en strikt 
kontrollerbar studie. Resultatet skall i stället betraktas som ett bra underlag för såväl 
förbättringsåtgärder vid järnvägsföretagen som för fortsatta mer strikt genomförda 
forskningsstudier med riktade enkäter och insatser. 
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6 Slutsatser 

Nedan presenteras de viktigaste slutsatserna från studien: 

• Insamlade data är till största delen från organiserade evakueringar med låg grad 
av hot. 

• Generellt har evakueringar upplevts fungera bra av såväl ombordpersonal som 
resenärer, men en mindre andel av evakueringarna har haft stora brister. 

• Att det tar lång tid från tågstopp till genomförd evakuering upplevs ofta som ett 
problem som leder till obehag för resenärer och personal, samt ökar risken för 
spontanevakuering. 

• Fungerande kommunikationsvägar mellan olika aktörer behövs för att rätt beslut 
om hur situationen ska hanteras ska kunna fattas så snabbt som möjligt. Teknisk 
utrustning behöver kontrolleras för att inte orsaka onödiga brister i 
kommunikationen.  

• Bra och tydlig information till resenärer om vad som hänt, vad de förväntas göra 
och vilka risker som finns är mycket viktigt för att underlätta situationen för 
resenärerna och få dem att agera på ett riktigt och säkert sätt. 

• Utbildning och praktisk övning för personalen är viktigt för att rutiner ska 
fungera och för att personalen ska kunna hantera evakueringssituationer på ett 
bra sätt. En stor del av personalen har efterfrågat mer praktisk övning.  
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7 Förslag till förbättringar 

7.1 Allmänt 

I detta kapitel ges förslag till förbättringar med utgångspunkt från de brister som 
identifierats inom organisation, kommunikation/information och säkerhetsutrustning för 
att evakueringen ska bli så säker och riskfri som möjligt för både personal och resande. 
De evakueringar som denna rapport analyserat har till största delen varit evakueringar 
utan något stort hot och där personalen haft kontroll på situationen. Alla evakueringar 
har gått bra och inga personer har fysiskt kommit till skada även om personer i vissa fall 
har mått psykiskt dåligt då några evakueringar tagit mycket lång tid. En viktig fråga att 
ställa är därför: Vad är en rimlig tidsgräns för hur länge man kan stå utan beslut/besked 
om att evakuera? 

Det är viktigt att komma till en lösning för hur skyddsjordning kan ske snabbare vid 
nedriven kontaktledning, eftersom detta idag ofta tar för lång tid. Idag är det endast ett 
fåtal Banverkspersonal som har befogenhet att göra detta, och det känns angeläget att se 
efter andra lösningar på detta. 

Nedan ges en rad förbättringsförslag inom de områden som analysen av data från 
evakueringar identifierat.  

 

7.2 Förbättringsförslag relaterat till organisation 

Det finns ett behov av bättre samförstånd mellan Banverket och järnvägsföretagen. Det 
är viktigt att förstå hur andra aktörer tänker. Idag finns en del kunskapsbrister om vilka 
förutsättningar respektive aktör har att arbeta efter, vilket skapar oförståelse för hur 
andra agerar. Det finns därför ett behov av att förbättra samarbetet mellan Banverket 
och järnvägsföretagen. 

• Rutiner vid en evakuering gällande ansvar och befogenheter bör ses över. 
Rutiner för hur, när och av vem de olika momenten vid en evakuering ska 
utföras behöver gås igenom och samordnas.  

• Arbetsuppgifter och ansvarsförhållanden för olika befattningshavare ska vara 
tydligt definierade och kommunicerade till den enskilde befattningshavaren 
liksom till övriga berörda.  

• Likartat handlingsmönster bör användas vid olika händelser d.v.s. vid mindre 
och större händelser, med eller utan hot. Detta minskar risken för felhandlingar 
hos personalen.  

• Varje evakueringstillfälle bör följas upp, och erfarenheterna bör användas i 
förbättringssyfte.  
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Utbildning och träning 

• Evakueringsövningar bör ske gemensamt mellan järnvägsföretagen och 
Banverkets trafikledning för att de ska kunna agera effektivt och systematiskt 
tillsammans. Efter en övning bör man diskutera eventuella brister och se på 
möjliga lösningar. Det är av stor vikt att handlingsstrategierna är väl inövade. I 
träningen bör det ingå olika scenarier och träningen bör ges regelbundet. 

• Teoretisk utbildning om evakuering ska åtföljas av praktiska övningar. De 
praktiska momenten ska vara regelbundet återkommande så att personalen inte 
känner sig obekväm och osäker i en evakueringssituation.  

• All ombordpersonal, d.v.s. tågvärdar, avgångssignalerare m.fl. bör få utbildning 
i säkerhet och träning i hur en evakuering ska genomföras. Utbildning och 
övning ska vara obligatorisk för nyanställda. 

• Det bör även ingå utbildning i krishantering för ombordpersonal då det kan 
förekomma att resande hamnar i svåra hotande situationer eller att resande 
uppträder hotande mot ombordpersonalen.  

• I samband med att det har genomförts en evakuering bör det göras en 
uppföljning där erfarenheter tas upp och diskuteras. Erfarenheter efter 
evakueringar bör samlas in systematiskt och följas upp, så att lärdomar från 
tidigare händelser tas till vara för förbättringar. Detta bygger upp kunskapen 
inom sektorn och medför att brister identifieras och lättare kan åtgärdas. 

 

7.3 Förbättringsförslag relaterat till information och kommunikation 

Behovet av att både kunna ge och att få information är stort i samband med att något 
oväntat händer och det är också viktigt att informationen är tydlig. Det är angeläget att 
resande får tillgång till information om de risker som finns och om vad som kan hända 
om de på egen hand ger sig ut i spårområdet (spontanevakuerar). 

• Information till resenärer bör ges kontinuerligt (även information om att inget 
”nytt har hänt” är viktig information för en resenär som sitter och väntar). 

• Information bör alltid ges på svenska och på engelska. Även muntlig 
säkerhetsinformation bör ges på svenska och på engelska.  

• Det måste finnas fungerande högtalarsystem på tåget. Högtalarsystemet bör 
fungera även om tåget är strömlöst.  

• Telefoner ska fungera, och det bör finnas alternativa sätt för personal på tåget 
och annan personal att kontakta varandra i fall där linjerna är dåliga. 
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7.4 Förbättringsförslag relaterat till säkerhetsutrustning, hjälpmedel och 
teknik 

• Evakueringen ska planläggas så att den kan ske innan reservkraften slutar att 
fungera. Vid ett antal evakueringar har reservkraften tagit slut vilket inneburit att 
högtalaranläggning, ventilation och belysning slutat att fungera.  

• Se till att tågen är utrustande med högtalarsystem som fungerar och som 
kontinuerligt kontrolleras. 

• Säkerhetsutrustningen behöver underhållas. Kontinuerlig kontroll behöver göras 
på varje tåg för att säkerställa att rätt säkerhetsutrustning finns och att den 
fungerar som den ska.   

• Resultaten från studien visar att checklistan inte används i drygt 30 % av 
evakueringarna. De som använder den tycker dock att den fungerar relativt bra. I 
en påfrestande situation är det viktigt att saker görs i ordningsföljd och just 
därför är det viktigt att checklistan följer en enhetlig process. Synpunkter som 
framkommit och som skulle kunna förbättra checklistan och därmed öka 
användningen av den är: 

� Checklistan behöver (på vissa järnvägsföretag) ha större text och 
ha ett annat utseende, då det dels kan vara mörkt och dels svårt 
att fokusera på en liten text. 

� Rutiner för när och hur checklistor ska fyllas i bör ses över eller 
tas fram, då den används på olika sätt eller inte alls.  

� Ändringar av listan behöver diskuteras av personal som har egna 
erfarenheter av listan.  

 

7.5 Förbättringsförslag gällande resenärer 

Att resenärerna får information om situationen och om vad de förväntas respektive inte 
får göra är mycket viktigt, inte minst för att förhindra spontanevakuering. 

Resenärer behöver få kunskap och förståelse för de risker som finns i ett spårområde för 
att förhindra att de tar sig ut i ett osäkrat spår. De behöver även veta att om det skulle 
vara en hotande situation och personalen inte finns tillgänglig så behöver de ta sig ut ur 
tåget själva genom att använda den information och säkerhetsutrustning som finns 
tillgänglig på tåget.  

Exempel på konkreta åtgärder som kan åstadkomma detta är:  

• Ge resenärerna förkunskaper om risker i samband med evakuering och om hur 
man ska bete sig i olika situationer. Detta bör ges till allmänheten i form av 
budskap i massmedia, Banverkets och järnvägsföretagens hemsidor etc. 
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• Informera i ”normal situation” om den säkerhetsutrustning som finns på tåget 
och hur den ska användas (t.ex. folder i stolsfickorna, information på biljett, 
affischer etc.) 

• Ge muntlig säkerhetsinformation till resenärer i förhand, som man t.ex. gör på 
flyget. 
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8 Fortsatt arbete 

Ett område som bör studeras vidare är allmänhetens syn på och kunskap om säkerheten 
på tåg och om de risker som finns. En frågeställning är hur man kan öka medvetenheten 
om riskerna hos allmänheten.  

Resultaten från denna studie visar på att det finns ett stort behov av att arbeta vidare 
med att utveckla en strategi för hur information och kommunikation ska se ut för att 
verkställa handlingar och beslut vid en evakuering. Det saknas idag inom branschen en 
enhetlig strategi för säkerhetskommunikation som beaktar samverkan mellan alla 
berörda parter sett utifrån ett MTO-perspektiv.  

Studien ger ett brett underlag för angelägna förbättringsåtgärder. Datamaterialet i 
studien ger möjlighet till ytterligare analyser för att studera samband mellan olika frågor 
och frågeställningar. Studiens resultat utgör en bred bas för fortsatt forskning utifrån en 
mera systematisk datainsamling, för konstruktion av riktade enkäter och för utvärdering 
av interventionsinsatser. 
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Bilaga 1 Enkät till ombordpersonal 

 



 

   

73 

 



 

   

74 

 

 



 

   

75 

 

 



 

   

76 

 

 



 

   

77 

Bilaga 2 Enkät till resenärer 
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