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Förord 
Denna rapport är framtagen av Brandskyddslaget i samarbete med Lunds Tekniska Högskola på 
uppdrag av förvaltningen för utbyggd tunnelbana. Rapporten är tänkt att ge en överblick över 
kunskapsläget gällande utrymning med hissar samt att fungera som ett underlag för 
projekteringen av de stationer där denna utrymningslösning avses implementeras.  

Rapporten är framtagen i samråd med representanter för beställaren, Oskar Jansson och Bo 
Wahlström. Rapporten är skriven av Axel Mossberg, Brandskyddslaget, och Daniel Nilsson, 
Lunds Tekniska Högskola. 
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Sammanfattning 
Utrymningshissar har börjat bli ett vanligare inslag i byggnader runt om i världen. Anledningen 
till detta är att hissar löser ett antal problem, till exempel utrymning för personer med 
rörelsesvårigheter, samt att de visats effektivisera utrymningsförloppet i många fall.  

Föreliggande rapport ger en redogörelse för det aktuella kunskapsläget gällande 
utrymningshissar och mänskliga faktorer kopplade till dessa. Trots att lösningen börjat 
tillämpas finns fortfarande en hel del kunskapsluckor som bör belysas.  

Rapporten ger först en redogörelse för olika byggnader och anläggningar som i dagsläget 
använder utrymningshissar som en del av utrymningsstrategin både i Sverige och 
internationellt. Detta görs i syfte att ge en bild över hur vanlig denna utrymningsmetod är samt 
hur den används. Därefter görs en genomgång av inträffade bränder där hissar använts för 
utrymning, trots att de inte varit utformade för detta ändamål. Denna genomgång ger en bild 
av en av de konflikter som finns gällande utrymningshissar. Personer som utrymmer förväntas 
nämligen å ena sidan inte vilja använda hissen eftersom de lärt sig att undvika den vid brand, 
men å andra sidan förväntas de ta den väg de kom in i byggnaden, vilket vanligtvis är hissen i 
många byggnader. 

Rapporten redovisar även de studier som gjorts gällande utrymningshissars påverkan på 
utrymningsförloppet där det visas att de i princip uteslutande innebär en effektivisering av 
detta. De studier som utförts på detta är dock i princip uteslutande genomförda på 
totalutrymning av höga byggnader. 

I förhållande till hur mycket forskning som genomförts på utrymningshissars effektivitet så 
finns betydligt mindre forskning utförd på om och hur utrymmande kan förväntas använda 
hissar i ett utrymningsförlopp. Den forskning som finns redovisas men denna består primärt av 
enkätstudier och laboratorieförsök, som visat sig ha låg överensstämmelse med varandra. 
Detta gäller även studier kring tekniska system som kan förhöja den förväntade användningen, 
där det dock finns indikationer på att blinkande gröna lampor skulle kunna uppmuntra 
utrymmande till att använda hissen. Detta är visat i VR-försök men inte validerat i fullskala. 

Rapporten går även kort igenom viktiga tekniska aspekter kopplade till utrymningshissar, det 
vill säga kontroll av brandgaser, vatteninträngning och styrning. Det finns många studier som 
behandlar dessa faktorer men eftersom det huvudsakliga syftet med rapporten varit att 
redovisa studier kopplat till människors beteende redovisas detta endast översiktligt.  

I rapporten presenteras även en analys av informationsbehovet vid utrymning med 
utrymningshissar från en tunnelbanestation. Denna analys bygger på att utrymningsförloppet 
delats in i olika delar där önskat utrymningsbeteende definierats för varje del. Därefter har ett 
informationsbehov kopplats till önskat beteende. Vidare har åtgärdsförslag knutits till behovet. 
Denna analys har landat i ett antal åtgärdsförslag som bedöms kunna ge utrymmande från en 
tunnelbanestation önskat utrymningsbeteende vid utrymning med utrymningshissar. Dock 
behöver föreslagna utrymningslösningar testas i antingen realistisk laboratoriemiljö eller 
fältförsök för att undvika oväntade konflikter mellan olika informationskällor.  
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1. Inledning 
Under de närmsta åren kommer Stockholms tunnelbana att byggas ut med två mil och tio nya 
stationer. Tunnelbanan byggs ut i fyra olika kommuner och är en stor satsning i att förbättra 
kollektivtrafiken i Stockholmsregionen.  

I flera av stationerna finns utmaningar som inneburit att stationerna hamnat väldigt djupt. 
Exempelvis kommer station Gullmarsplan hamna på cirka 70 meters djup och station Sofia 
kommer hamna på hela 100 meters djup [1]. Detta innebär nya utmaningar gällande både 
normaltransport av personer, men även stora utmaningar för både utrymning och möjligheten 
till räddningsinsats. 

En utmaning gällande utrymning är den belastningen som det innebär för en person att 
utrymma långa avstånd uppåt. Tidigare genomförda studier har visat att utmattning vid 
utrymning i långa trappor uppåt är en faktor som behöver beaktas i denna typ av miljöer [2]. 
Det är sannolikt att gånghastigheten påverkas avsevärt vid förflyttning uppåt och detta kan 
leda till förlängda utrymningsförlopp. 

Ytterligare ett problem är att det är svårt för personer med rörelsenedsättning att sätta sig 
själva i säkerhet om utrymning endast sker med hjälp av en trappa. Det alternativ som finns är 
att utnyttja så kallade utrymningsplatser. Studier har dock visat att detta är en lösning som de 
flesta betraktar som relativt otrygg och helst undviker [3].  

Att använda hissar för utrymning är egentligen ingen nyhet. Lösningen har varit uppe för 
diskussion i över 100 år. På sitt 18:e årliga möte konstaterade NFPA (National Fire Protection 
Association) att [4]: 

“... elevator shafts properly enclosed and with openings adequately protected have decided 

value from an escape standpoint, and are absolutely necessary in high buildings.” 

Ingenting infördes dock i regelverken kring hissutrymning vid denna tidpunkt. Även något 
senare diskuterades hissutrymning i USA då NBS (National Bureau of Standards) publicerade 
en rapport där möjligheten att tillgodose sig en viss del av den utrymningsbredd som krävdes i 
byggnaden genom att använda hissar togs upp. I rapporten föreslogs 5 utrymningshissar kunna 
motsvara en utrymningstrappa med 56 cm (22 inch) bredd. Förslaget avslogs dock till slut på 
grund av att man konstaterade att det fanns för stora osäkerheter i tillgänglighet och 
användande för hissar [5]. 

En möjlig förklaring till att utrymningshissar ännu inte implementerats i större utsträckning kan 
vara att inträffade incidenter vid brand har fått stor uppmärksamhet. Enligt Bukowski, 2011, 
inträffade ett antal incidenter på 1970 och 1980-talet där bränder nära hissarna kortslutit 
kallelseknappen och på så vis kallat hissen till brandplanet [6]. Väl där gick inte hissdörrarna 
igen på grund av att röken bröt fotocellerna, vilket ledde till att hissarna fastnade på 
brandplanet. Bukowski anger även att det indikerades att antalet sådana här incidenter var 
markant, men att detta kanske inte är helt korrekt. År 2006 genomfördes en genomgång av 
dödsbränder kopplade till hissar i NFPA:s arkiv och i denna redovisas sju dödsbränder där 
totalt 19 dödsfall inträffat i hissar [7]. Utöver detta redovisas även sex bränder där hissar 
använts för utrymning trots att de inte varit utformade som utrymningshissar. I tre av dessa 
bränder anges det att hissanvändningen troligtvis varit det som räddat de utrymmandes liv [7].  
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Det anges dock ett antal fall där hissen kallats till brandplanet och där blivit kvarhållen av 
röken. I några fall har dock personerna i hissen lyckats fly men i vissa fall har detta lett till 
dödsfall i hissen [7]. Även efter att denna sammanställning publicerades så har minst en 
liknande incident inträffat [8]. Detta är alltså inte en risk som kan bortses från vid användandet 
av hissar i samband med brand och sannolikt det som historiskt har haft störst påverkan på 
restriktionerna som införts kring detta användande. Denna risk går dock att förebygga genom 
tekniska lösningar. 

Oavsett orsak så har det funnits, och finns ännu, riktlinjer kring att ”vanliga” hissar inte ska 
användas vid en brand. Dessa riktlinjer är rimliga med hänsyn till de risker som finns med 
hissanvändande vid brand, men riktlinjerna har även skapat en problematik kring hissars roll 
vid utrymning. Även om hissar går att tekniskt utforma så att de fungerar med tillfredställande 
säkerhet vid brand [9] så finns beteendefaktorer som måste beaktas, det vill säga 
interaktionen mellan människor och byggnadsutformningen måste fungera. Dessutom tros 
människors inställning till utrymningshissar påverkas av de riktlinjer som gäller för ”vanliga” 
hissar.  

I forskningssammanhang började hissutrymning nämnas i slutet av 1970-talet som ett förslag 
på hur utrymning av höga byggnader kunde effektiviseras och dessutom som förslag på hur 
personer som inte kan transportera sig i trappor ska utrymma [10]. En av de första 
koordinerade forskningsinsatserna skedde i samband med ett seminarium på NIST (National 
Institute of Standards and Technology) i början av 1990-talet [11]. Vid seminariet diskuterades 
olika aspekter av hissar för utrymning, till exempel hur hissarna kunde göras säkra, hur 
släckvatten kunde förhindras att tränga in i hisschakten, etc. En viktig sak som lyftes fram vid 
seminariet var att utrymningshissar inte bara måste vara säkra att använda, utan också måste 
uppfattas som ett säkert alternativ, det vill säga betydelsen av interaktionen mellan människor 
och byggnadsutformningen betonades [11]. Om denna interaktion inte fungerar finns det stor 
risk att människor inte kommer att använda utrymningshissar i nödsituationer. 

I och med utrymningen av World Trade Center 1993 och sedermera även 2001, det vill säga 
när tornen kollapsade till följd av en terroristattack, aktualiserades utrymningsproblematiken i 
höga byggnader och forskningen kring utrymning med hissar har efter detta ökat markant. 
Dessutom har studier visat att utrymningshissar kan vara ett kostnadseffektivt alternativ till 
trappor [12] i vissa typer av byggnader, vilket ytterligare ökar incitamentet att introducera 
utrymningshissar i nya byggnader. Även om det idag finns tekniker för att göra hissar säkra vid 
utrymning, så kvarstår problemet att kommunicera till personer att hissar ska användas och 
övertyga dem om att faktiskt använda hissen vid utrymning.  

Denna rapport redovisar övergripande de forskningsstudier kopplade till interaktionen mellan 
människor och byggnadsutformningen som bedömts relevanta vid införandet av 
utrymningshissar i en tunnelbanemiljö. Den stora majoriteten av den forskning som är utförd 
har fokus på utrymning från byggnader (det vill säga utrymning nedåt och inte uppåt), vilket 
gör att många av dessa studier även redovisas i denna rapport. De studier som redovisas har 
dock bedöms ge relevant information till läsaren genom att antingen ge underlag för slutsatser 
som kan dras kring hissutrymning i tunnelbanemiljö eller genom att bidra till en överblick av 
det generella kunskapsläget för hissutrymning.  



 

Användande av utrymningshissar vid utrymning av tunnelbanestation  Rapportnummer   BSL 2018:02   Sida:   9 av 59 

 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med studien är att ge en överblick av den forskning som bedrivits angående 
utrymningshissar generellt, men med fokus på interaktionen mellan människor och 
byggnadsutformningen. Med grund i detta är det vidare syftet att identifiera prioriterade 
forskningsområden vid tillämpning av hissar för utrymning av publika undermarksanläggningar 
som tunnelbanestationer.  

Målet med studien är att ge en redogörelse för tidigare genomförd forskning om utrymning 
med hissar. Vidare är målet att genom en strukturerad analys av ett utrymningsförlopp ge 
förslag på vilket informationsbehov en utrymmande person har, det vill säga att identifiera 
vilken information som behövs för att påverka personer att välja hissen vid utrymning av en 
tunnelbanestation. Kopplat till detta är även målet att ge förslag på framtida forskning om 
personers informationsbehov gällande utrymning med hissar. 

1.2 Metod 
Studien är i huvudsak en litteraturstudie. Grunden till denna litteraturstudie har tagits fram 
dels genom författarnas tidigare erfarenheter, till exempel genom referenser från tidigare 
publikationer inom ämnet, och dels genom sökningar i olika vetenskapliga databaser med 
valda nyckelord. Alla publikationer som hittades har sedan analyserats och det som ansetts 
vara relevant har sammanfattats och tillämpliga delar har tagits upp i denna rapport.  

Primärt har sökning av litteratur skett i de databaser som är tillgängliga via Lunds Universtets 
publikationsavtal. Detta inkluderar exempelvis LIBHUB, Science Direct och Scopus. Utöver 
detta har sökningstjänsten Google Scholar och även proceedings från relevanta konferenser,  
till exempel IAFSS (International Association of Fire Safety Science), International Symposium 
on Human Behaviour in Fires och International Tall Building Fire Safety Conference, använts. 

Typiska nyckelord som använts är: elevator, evacuation, egress, escape, human behaviour, exit 
choice, preference, strategy, occupant evacuation elevator (OEE), disability, modelling. 
Sökorden har använts separat och kombinerats på olika sätt för att få så många och relevanta 
träffar som möjligt. Totalt har flera hundra publikationer studerats övergripligt varav cirka 80 
publikationer använts som underlag till denna rapport.  

Metoden för den behovsanalys som genomförts beskrivs i avsnitt 8. 

1.3 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att behandla självutrymning via hiss. Att utrymma via utrymningshissar 
med hjälp av en organisation, till exempel räddningstjänsten, behandlas inte av denna rapport.  
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2. Byggnader/anläggningar med utrymningshissar  
Enligt vad som nämnts ovan diskuterades införandet av hissar som utrymningsmedel så tidigt 
som 1914 respektive 1935 i USA [4], [5]. Lösningen avslogs dock vid de tillfällena på grund av 
osäkerheter kopplade till tillgänglighet och användande. I och med detta dröjde det lång tid 
innan utrymningshissar introducerades i regelverken. År 2009 introduceras Occupant 

Evacuation Elevators (OEE) i International Building Code (IBC) [13] som är ett av 
grundregelverken som tillämpas i USA och även i många andra länder. Samma år 
introducerades en motsvarighet i NFPA Life Safety Code [14], vilket är det andra stora 
regelramverket som finns i USA, och som även det tillämpas i stora delar av världen.  

2.1 Utrymningshissar i svenska byggnader 
I Boverkets byggregler introducerades utrymningshissar som en del av Boverkets allmänna råd 
om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd 2011 [15]. Det som anges i detta råd 
är att utrymningshissar bör ses som komplement till de trappor som används vid utrymning 
och att om utrymningshissar ska användas för att ersätta ett trapphus bör ett antal punkter 
beaktas särskilt. Denna formulering har inneburit att lösningen tillämpats sparsamt och det 
finns endast ett fåtal byggnader i Sverige där utrymningshissar är en del av 
utrymningsstrategin.  

Exempel på byggnader i Sverige där utrymningshissar finns som komplement till den ordinarie 
utrymningen, det vill säga hissarna har inte ersatt någon trappa, är Friends Arena [16] och 
Wrangelska palatset [17]. Det finns även två kända fall där utrymningshissar använts för att 
ersätta ett utrymningstrapphus. Detta är Victoria Tower, Kista, [18] och Clarion Hotel Post, 
Göteborg, [19]. Det bör dock noteras särskilt att dessa båda byggnader uppfördes innan 
BBRAD introducerades och därmed inte är verifierad mot den kravställning som anges i BBRAD 
utan mot tidigare versioner av Boverkets byggregler. 

  

Figur 1. (t.v.) Victoria Tower (foto: Tord-Rickard Söderström, Wingårdhs arkitekter), (t.h.) Clarion Hotel Post (foto: 

Tony Webster). 
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Under 2016 släppte Brandskyddsföreningen (SBF) en ny version av sin handbok för utformning 
av brandskydd för hissar. I denna finns ett kort avsnitt om utrymningshissar där i princip det 
som står i BBRAD redovisas samt en kortare beskrivning av problematiken kring både tekniska 
aspekter (som rök- och värmekänslig elektronik) samt mjuka aspekter (som vilket 
informationsbehov en utrymmande har vid hissutrymning) ges [20]. Den korta beskrivningen 
som återges i denna handbok kan ses som ett tecken på den begränsade kunskap som 
branschen har inom området utrymning via hissar. Detta är sannolikt även en av anledningarna 
till den begränsade användningen av utrymningshissar i Svenska byggnader. 

2.2 Utrymningshissar internationellt 
Internationellt finns fler exempel på byggnader med utrymningshissar. Detta beror sannolikt 
på att det inarbetats som förenklade val i de stora amerikanska regelverken IBC [13] och NFPA 
[14] som tillämpas i USA, men även i många andra länder runt om i världen. Utöver dessa 
regelverk har det även på senare år tagits fram en europeisk teknisk specifikation som 
behandlar utrymning av personer med funktionsnedsättning via hissar (EN 81-76) [21]. I 
Australien har även Australian Building Codes Board (det vill säga. motsvarande Boverket) tagit 
fram en informativ handbok kring implementeringen av utrymningshissar i byggnader [22]. Det 
bör dock noteras att mycket av de två senare arbetena är fokuserat på utrymning av personer 
med funktionsnedsättning och inte fokuserat på hissen som ett medel för självutrymning av 
alla personer i en byggnad. Liknande arbete har även tagits fram av det internationella 
standardiseringsorganet, ISO, som tagit fram en teknisk rapport kring aspekter som bör beakta 
vid tillämpningen av utrymningshissar [23].  

Även innan utrymningshissar arbetades in i de amerikanska regelverken tillämpades lösningen 
inom vissa anläggningar och byggnader. Ett antal exempel på detta redogörs för nedan(se 
Tabell 1). 

Tabell 1. Sammanfattning av byggnader/anläggningar med utrymningshissar som del av utrymningsstrategin. 

Namn Land Höjd [m] Antal 
våningar 

Invigningsår Referens 

Stratosphere 
tower 

USA 350 12 1996 [24], [25] 

One World 
Trade Center 

USA 546 104 2014 [25], [26] 

Forest Glen 
Station 

USA - 60 - 1990 [27]–[31] 

Burj Khalifa UAE1 828 163 2010 [32], [33] 

Eureka Tower AU2 301 91 2006 [33]–[36] 

Petronas Towers MY3 452 88 1998 [32], [33], [37] 

Taipei 101 Taiwan 508 101 2004 [32], [33] 

                                                           

1 United Arab Emirates, Förenade Arabemiraten. Byggnaden är belägen i Dubai. 

2 Australien, Melbourne. 

3 Malaysia, Kuala Lumpur. 
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Byggnaderna ovan redovisas mer utförligt under respektive rubrik nedan. Omfattningen av 
beskrivningen varierar då det i många fall har varit svårt att hitta utförlig information kring 
utrymningsstrategierna.  

2.2.1 Stratosphere Tower, USA 
Stratosphere Tower i Las Vegas, Nevada, är ett exempel på en byggnad som var tidig med att 
använda utrymningshissar som del av utrymningsstrategin [24]. Byggnadens yttre visas i figur 
2. Stratosphere Tower är det högsta fristående observationstornet i USA med cirka 350 meters 
höjd ovan marken. Byggnadens utformning innebär att plan 3-10 i byggnadens topp har 
verksamhet och utrymmer via tre separerade utrymningstrappor ner till två ”refuge floors” 
som ligger underst av byggnadens plan med verksamhet (det vill säga fortfarande cirka 235 
meter ovan mark). Från dessa två våningar sker sedan utrymning via fyra stycken hissar 
alternativt via en trappa ned till marknivå [24]. Utrymningsstrategi i Stratosphere Tower 
frångår således principen i IBC och NFPAs regelverk om två oberoende trapphus för utrymning.  

 

Figur 2. Utsidan på Stratosphere Tower där toppdelen alltså utgör verksamhetsplanen (foto: The Erica Chang). 

I artikeln som redogör för utrymningsprincipen i Stratosphere Tower diskuteras primärt de 
tekniska aspekterna samt hur avvikelsen mot byggnadsreglerna har hanterats [24]. Aspekter 
gällande utrymmandes vägval och liknande tas inte upp alls i artikeln.  

2.2.2 One World Trade Center, USA 
En annan byggnad i USA där utrymningshissar är en del av utrymningskonceptet är One World 
Trade Center [26]. Byggnaden är rest på samma plats som den tidigare skyskrapan med samma 
namn stod innan den kollapsade till följd av terroristattacken 2001. Utrymningskonceptet är 
inte helt känt men byggnaden är utrustat med både trappor och hissar för utrymning. Dock 
utförs inte alla hissar anpassade för utrymning utan det är endast fyra stycken som har denna 
funktion [26]. Huruvida de mänskliga faktorerna beaktats vid dimensioneringen av dessa hissar 
är okänt. 
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2.2.3 Forest Glen Station, USA 
Forest Glen Station är en tunnelbanestation på Washingtons röda linje. Stationen är placerad 
på cirka 60 meters djup och det är den station som ligger djupast i Washingtons tunnelbane-
system. Djupet gör att man inte använder rulltrappor för att komma till stationen utan istället 
används sex stycken höghastighetshissar för in- och utträde [27]. 

Stationens utformning gör att även utrymningsstrategin vid brand är annorlunda än vid vanliga 
stationer. Spåren är i denna station separerade och skyddade med röktäta dörrar, vilket 
innebär att en brand på ett tåg stående på det ena spåret inte ska påverka det andra spåret. 
Därför finns tre alternativ för de personer som vid en sådan händelse behöver utrymma 
stationen, nämligen (1) byta spår och invänta tåg för att bli flyttade till nästa station, (2) 
utrymma via de sex hissarna till marknivå eller (3) gå upp för en avskild trappa de 60 meterna 
upp till marknivå [28]. Hisshallen och spårutrymmet visas i Figur 3 nedan. 

   

Figur 3.(t.v.) hishallen med de sex hissarna upp till makrnivå. (t.h.) spårutrymmet [27]. 

Runt tidpunkten för öppnandet av stationen ifrågasattes stationens brandskyddsstrategi i 
tidningen Washington Post [28]. Grundargumenten mot utformningen var kopplade till 
utrymningsstrategin. Enligt artikeln [28] är principen att en järnport stängs vid brandlarm för 
den centrala passagen mellan spåren, vilket även utgör huvudentrén till stationen via hissarna 
som nämnts ovan. Utrymmande ska därefter förflytta sig till det andra spårutrymmet via 
dörrar i de två kvaravarande passagerna i spårutrymmets ändar. Därefter ska utrymmande få 
instruktioner av tunnelbanans personal att antingen gå ombord nästa tåg, ta någon av hissarna 
till marknivå eller använda trappan upp. Trappan och passagerna mellan spåren är trycksatta. 

Principen att en järnport stängs har av de tillfrågade experterna ansetts vara olämpligt då det 
kan skapa tumult när personer inte kan ta sig ut den vägen de vanligtvis använder. Det framgår 
även i artikeln att det finns tveksamheter kring huruvida de tillfrågade experterna tror att 
hissarna kommer användas vid brand, efterson man vanligtvis blivit utbildad att inte använda 
hissen vid brand [28]. 

Utrymningsprincipen har även inneburit viss problematik i driften av stationen då samtliga 
hissar slutade fungera ungefär ett år efter öppnandet [29]. Detta ledde till att stationen 
stängdes ner under tiden det tog att åtgärda problemet med hissarna. Liknande incidenter har 
även inträffat vid upprepade tillfällen efter detta, vilket också gjort att stationen stängts ner 
ett antal gånger [30], [31]. 
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2.2.4 Burj Khalifa, UAE 
Burj Khalifa är för närvarande (2016) världens högsta byggnad med sina 828 höjdmeter [32]. 
Byggnaden innehåller kontor, hotell och bostäder. Byggnaden innehåller 58 hissar och har 
även de hissar som har längst färdsträcka i världen.  

Utrymningsstrategin i byggnaden bygger på utrymning via både trappor och hissar till ett antal 
så kallade ”transfer floors” där utrymmande byter trappa eller hiss mot ett antal expresshissar. 
Dessa hissar tar sedan de utrymmande direkt till markplan. Ett antal hissar avsedda för 
utrymning har förhöjt skydd mot vatteninträngning i schaktet, vattensäkra komponenter samt 
reservkraft [33]. 

Hur mänskliga faktorer hanterats framgår inte, men byggnaden har ett talat utrymningslarm 
där information om anledningen till utrymningen och instruktioner till utrymmande är en del. 
Det finns även möjlighet för personal att ge ut egna instruktioner via högtalarsystemet [33]. 

2.2.5 Eureka Tower, Australien 
Eureka Tower i Melbourne, Australien, är ett bostadshus med 91 våningar och som sträcker sig 
301 meter över marken [34]. Byggnaden har 556 lägenheter och 13 hissar, med en maxfart på 
9 m/s [35].  

Utrymningsstrategin i byggnaden liknar den i Burj Khalifa med två stycken ”transfer floors” 
(våning 24 och 52) där utrymmande är tänkta att använda expresshissar till marken vid 
utrymning. Dock utryms den del där brand detekterats endast via trappor till dessa våningar 
[36].  

Byggnaden har ett utrymningslarm, där information kan ges till de som är i byggnaden. 
Systemet baseras på två olika signaltyper beroende på vilken typ av situation som uppstår. 
Systemet kan även användas för att ge muntliga instruktioner till de utrymmande [33].  

2.2.6 Petronas Towers, Malaysia 
Petronas Towers är ett kontorskomplex bestående av två tvillingtorn med 88 våningar vardera. 
Byggnaderna är sammankopplade med en gångbrygga (sky bridge) som löper mellan tornen på 
41:a och 42:a våningen, det vill säga på ungefär halva höjden. Byggnaderna var världens högsta 
när de invigdes och kvalar fortfarande in på listan med de 20 högsta byggnaderna i världen 
[32]. 

Gångbryggan är inte bara en arkitektonisk finess utan fungerar även som säkerhetsåtgärd då 
det ena tornet kan utrymma till det andra, och vice versa, om det skulle utbryta brand eller 
liknande i något av dem. Grundprincipen för utrymning är indelad i olika strategier beroende 
på incident. Vid utrymning av ett enskilt våningsplan, till exempel vid brand eller liknande, 
utrymmer brandplanet tillsammans med ett underliggande och ett överliggande plan. Dessa 
plan utrymmer då tre plan nedåt för att invänta vidare instruktioner. Om utrymning behövs av 
en hel byggnad utrymmer alla på våningsplan under gångbryggan via trappor ner till markplan 
och ut. Alla på våningsplan över gångbryggan utrymmer via hissar till markplan [33]. 

Tidigare användes gångbryggan vid utrymning för planen ovanför denna. Grundprincipen var 
då att våningsplanen ovan gångbron använde trappor ner till gångbron för att sedan gå över till 
den andra byggnaden och där ta expresshissar ner till markplan. I samband med 
terroristattacken som raserade World Trade Center 2001 sågs dock denna utrymningsprincip 
över, eftersom det blev uppenbart att båda tornen skulle kunna behöva utrymma samtidigt. 
Innan denna ändring av utrymningsstrategi förväntades väldigt långa utrymningstider men i 
och med omläggningen förkortades dessa drastiskt [37]. 
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2.2.7 Taipei 101 
Taipei 101 är en kontorsbyggnad i Taiwan med 101 våningar. Byggnaden invigdes 2004 och 
ungefär 11 000 personer arbetar i den varje dag [32]. 

Grundprincipen för utrymning i byggnaden är utrymning via trapporna. I byggnaden finns det 
”refuge floors” var åttonde våning där utrymmande kan stanna och vila om de inte orkar gå 
vidare ner för trapporna. Enligt utrymningsplanen kan utrymmande använda hissarna om de 
befinner sig nedanför det branddrabbade planet. Ovanför brandplanet är utrymningsprincipen 
att endast använda trapporna [33]. 
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3. Inträffade fall där hiss använts för utrymning 
Även om hissutrymning traditionellt inte varit en del av utrymningsstrategin för byggnader så 
finns det flera tillfällen då personer använt hissar i byggnaden för utrymning. I detta avsnitt 
redovisas ett antal incidenter då hissar använts för utrymning vid brand. Incidenterna är valda 
eftersom de återspeglar olika verksamheter och olika typer av brandförlopp. Fler incidenter 
har inträffat men de som redovisas är valda dels för att de är relativt väl dokumenterade och 
dels för att de bedöms ge en representativ bild av utrymningsförloppet i en byggnad med 
hissar.  

3.1 Joelma Building Fire, 1974 
I februari 1974 utbröt en brand på 12:e våningen i den 25 våningar höga Joelma Building i Säo 
Paulo, Brasilien. I branden dödades 179 personer, 300 skadades och byggnaden 
totalförstördes. Enligt rapporter efter branden var byggnadens utrymningsmöjligheter 
undermånliga och bestod i praktiken bara av ett öppet trapphus med 1,2 meter fri bredd.  

Majoriteten av de som lyckades utrymma använde någon av byggnadens fyra hissar för att 
utrymma. Detta var inte grundprincipen för utrymning utan grundstrategin var att trappan 
skulle användas. Hissar, var som i en vanlig byggnad, inte avsedda att använda vid brand på 
grund av risken för att fastna och liknande. För denna incident var dock användandet av hissar 
avgörande för att utrymningen blev lyckad för många. En utredning avslöjade att två 
funktioner hos hissarna var viktiga för att dessa skulle vara effektiva som utrymningsalternativ, 
nämligen  (1) att hissarna kunde köras i ”expressläge” och därmed bara stanna på utvalda 
våningsplan och (2) att hissarnas kraftmatning inte påverkades av branden i utrymningsskedet 
[38]. 

3.2 MGM Grand, 1980 
MGM Grand är ett kasino och hotell i Las Vegas, Nevada, som branddrabbades i november 
1980. Branden startade i en restaurang på ett av de nedersta våningsplanen i byggnaden men 
övertändes lokalt relativt snabbt och branden spreds därmed till andra närliggande utrymmen. 
Det faktum att förloppet gick snabbt indikeras i en utredning av branden där det anges att hela 
kasinovåningen involverad och mer eller mindre övertänd ungefär 6 minuter efter att branden 
upptäckts [39].  

Branden spreds även snabbt till hissar och hisschakt där värmen gjorde att kablarna till ett par 
av hissarna brast och hisskorgarna föll fritt inom sina schakt till källaren. Detsamma hände 
även motvikterna, vilket gjorde att hissarna krossades under motvikternas tyngd när de föll. 
Branden spreds även i andra vertikala öppningar, som trapphus, schakt och dilatationsfogar 
som inte var gjorde med konstruktioner som innebar något brandmotstånd [39]. 

Totalt dog 84 personer i branden och många hundra fick föras till sjukhus med skador. Av 
dessa dödsfall registrerades platsen för kroppen i 78 fall. Trots att branden utbrutit på andra 
våningen så inträffade endast 18 av 78 registrerade dödsfall på detta våningsplan. De flesta 
dödsfall inträffade alltså högre upp i byggnaden och flest dödsfall inträffade på våning 20-25 
[39]. 

Dödsfallen i de övre delarna visas i Figur 4 nedan. Totalt inträffade 29 dödsfall inom hotellrum. 
De hotellrum närmast de centrala hissarna i huset är klart mest representerade här. 21 
personer påträffades i korridorer och hisshallar, även här är det tydligt att fler dödsfall inträffar 
nära hissarna centralt. Slutligen påträffades fem personer i hissarna och nio personer i 
trapphusen [40]. 
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Figur 4. Schematisk bild över platserna där kroppar hittats efter branden i MGM Grand 1980 [40]. 

Dödsfallens placering tyder på att många började röra sig mot de centrala hissarna vid 
utrymning. Huruvida syftet för de flesta faktiskt varit att använda en hiss för utrymning eller 
att försöka nå ett trapphus är oklart. Anledningen till att man rört sig mot hissarna beror 
sannolikt på att detta var den vägen som i princip alla på de övre planen tagit sig in i hotellet 
genom. I och med att det inte fanns några trapphus i direkt anslutning har sannolikt vissa 
personer försökt utrymma via hissarna och andra har omkommit letandes efter 
utrymningsvägar i närheten av denna kärna. Tendensen att förflytta sig mot bekanta saker och 
personer vid utrymning förklaras av Sime’s anknytningsteori [41]. 

3.3 2 Forest Laneway Fire, 1995 
Denna brand utbröt 6:e januari runt klockan 5 på morgonen i en lägenhet på femte våningen i 
ett 30 våningar högt bostadshus i Ontario, Kanada. Den boende i lägenheten upptäckte 
tillsammans med två grannar branden och försökte släcka denna, men misslyckades. När de 
insåg att branden eskalerat utrymde de och lämnade dörren öppen efter sig, vilket ledde till 
brand- och rökspridning till resten av byggnaden. Branden resulterade i sex dödsfall och ett 
antal personer behövde uppsöka läkarvård på grund av att de inandats rök [42]. 

Byggnaden hade två trapphus och fyra hissar. Hissarna vette direkt mot korridoren utanför 
lägenheterna men trapporna var avskilda mot denna. Den initiala utrymning av lägenheterna 
på våningen där branden utbrutit innefattade fem personer, nämligen den boende i den 
branddrabbade lägenheten, de två grannarna som nämnts ovan samt ytterligare två grannar 
som varnats. Av dessa använde två hissen för utrymning och tre trapporna [42]. 

Ytterligare en grupp på fem personer använde hissen för utrymning, utan att bli instruerad att 
använda denna, efter att de försökt utrymma vi en av trapporna men vägen till denna var för 
rökfylld. Utöver detta användes hissen för att utrymma cirka 74 % (162 personer) av de 
svarande på den efterföljande enkätundersökningen. Förutom de ovan nämnda åtta 
personerna som använt hissen av eget initiativ utrymde dock samtliga av dessa via hiss efter 
att de blivit instruerade till detta av räddningstjänsten [42]. 

En iakttagelse som gjordes var att de som utrymde via hissen angav att de visste att man inte 
skulle använda denna vid brand, men eftersom att den kom till våningen när de kallade på den 
så antog de att det gick att använda den. Detta beteende visades även hos andra som försökt 
använda hissen för utrymning men misslyckats av olika anledningar, då även dessa i de flesta 
fall svara att de visste att man inte skulle använda hissen vid brand [42]. 
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3.4 Hiroshima City, 1996 
Denna brand startade på 9:e våningen i ett lägenhetshus på 20 våningar beläget i centrala 
Hiroshima, Japan. Byggnaden var totalt 20 våningar och branden spred sig snabbt (inom 30 
minuter) från våning 9 till våning 20 via fasad och balkonger. I branden omkom ingen men två 
personer skadades (en boende och en brandman) och 16 lägenheter totalskadades. Utöver 
detta fick 50 ytterligare lägenheter vissa skador. Branden pågick i ungefär två och en halv 
timme innan den släcktes av räddningstjänsten [43]. 

Efter branden utfördes en enkätundersökning med boende som drabbats av branden och i 
denna framgick att de boende i huset var relativt stor del äldre personer. Totalt 73 % av de 
svarande på enkäten var över 60 år och 17 % angav att de hade någon form av 
rörelsenedsättning [43].  

Deltagarna fick även frågan hur de utrymt från byggnaden, vilket visas i Figur 5 nedan. Här 
framgår att en stor del av de utrymmande använt hissen för utrymning, även på våningsplan 
ovanför det plan där branden startat [43]. 

 

Figur 5. Redovisning av svaren för hur deltagarna i enkätstudien efter branden utrymt från byggnaden [43]. 

Det framgår att av de utrymmande så använde 47 % bara hiss, 7 % hiss och trappa och 42 % 
bara trappa för att ta sig ut. Ju högre upp i byggnaden man var desto vanligare var det att bara 
använda hiss, eller att använda hiss och trappa. I enkäten undersöktes även vilket sätt man 
vanligtvis transporterade sig i byggnaden och en avgörande slutsats var att man i princip 
använde samma sätt att utrymma som man vanligtvis transporterade sig. Utrymmande var 
mer sannolika att ta den väg de var vana vid eller en väg som upplevdes som säker än den väg 
som var närmast [43]. 

3.5 World Trade Center, 2001 
År 2001 attackerades World Trade Center komplexet på Manhattan i New York genom att 
terrorister, som tagit kontroll över två stycken Boing 767, kolliderade med de två tvillingtornen 
WTC 1 och WTC2. De omfattande skadorna från kollisionen samt den efterföljande branden 
ledde till slut till att de två tornen kollapsade [44]. En bild från när det andra tornet träffades 
visas nedan. 
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Figur 6. Bild från när det andra tornet (WTC 2) träffades. Foto: Via Flickr: TheMachineStops (Robert J. Fisch). 

Vid tidpunkten då det första av de två tvillingtornen inom World Trade Center attackerades 
bedömer National Institute of Standards and Technology (NIST) att det befann sig cirka 17 000 
– 18 000 personer i de båda byggnaderna. Av dessa lyckades 85-90 % utrymma innan tornen 
kollapsade. Tillgänglig tid för utrymning skilde sig mellan tornen. I WTC 1, som attackerades 
först, dröjde det 102 minuter från att kollision skett tills tornet kollapsade. WTC 2, som 
attackerades 16 minuter efter WTC 1, kollapsade 56 minuter efter att det träffats [38]. 

När utrymningen utvärderats i efterhand har denna betraktats som lyckad, då det bedöms att 
99 % av de personer som kunnat utrymma även har lyckades göra detta i tid. De som inte 
kunnat utrymma är de personer som vid tillfället för attacken befann sig ovanför de 
våningsplan som flygplanen träffade. Både trappor och hisschakt kapades av i och med 
kraschen, vilket gjorde att de personer som befann sig högre upp inte hade någon möjlighet 
att ta sig ut. Det bedöms även att de personer som omkommit på våningsplanen under de som 
träffades av flygplanen till största del bestod av personer i hissar som var på väg upp eller ner i 
byggnaden. I och med att planet kapade hisschakt och linor till hissarna fastnade många hissar 
och dessa personer dog antingen av den efterföljande branden eller av kollapsen då de inte 
hunnit evakueras [46]. 

Utrymningen har även jämförts med den utrymning av tornen som utfördes 1993 då en bomb 
sprängdes i parkeringsgaraget under byggnaderna, vilket ledde till en totalutrymning av 
byggnaderna. I detta fall tog utrymningen betydligt längre tid och vid undersökningar som 
gjorts efteråt uppger 52 % av de som befann sig i WTC 1 att utrymning tog 1-3 timmar och 
cirka 8 % angav att utrymning tog mer än 3 timmar [46], [47]. 



 

Användande av utrymningshissar vid utrymning av tunnelbanestation  Rapportnummer   BSL 2018:02   Sida:   20 av 59 

 

Anledningarna till att utrymningsförloppet gick bättre 2001 än 1993 var flera. Bland annat 
gjordes flera åtgärder för att förtydliga för de som utrymde hur de skulle agera för att 
utrymningen skulle gå så bra som möjligt. Exempel på sådana åtgärder är förtydligande 
skyltning av dörrar och gångsträckor på platser där det tidigare funnits förvirrande information 
[48].  

Det ska dock även nämnas att användandet av hissar var relativt stort under utrymning 2001. I 
den enkätundersökning som utförts med de utrymmande angav 16 % av de som utrymde från 
WTC 2 och cirka 12 % av de utrymmande från WTC 1 att de använde hissar för utrymning. 
Detta bedöms ha bidragit till att utrymningen av detta torn gick så pass snabbt som den gjorde 
[38].  

Användningen av hissarna skedde trots att hissar inte var en del av byggnaden 
utrymningsstrategi. I alla hisshallar fanns tydliga skyltar där det angavs att hissar inte ska 
användas vid brand förutom i de fall räddningstjänsten instruerade till detta [38]. 

3.6 Diskussion kring inträffade händelser 
De fall som redogjorts för ovan har varit bostäder, kontor och hotell. I samtliga av dessa 
inträffade brandfall har hissar använts för utrymning trots att de inte varit dimensionerade för 
detta och trots att de flesta som använt dem vetat om att man inte bör använda hissen vid 
brand. Detta indikerar att tendensen att inte använda hissen vid brand inte nödvändigtvis är 
starkare än tendensen att använda den väg som man normalt använder för att ta sig in i eller 
ut ur byggnaden, det vill säga de in- och utgångar man känner till.  

Att använda hissen vid utrymning har i ovanstående fall ibland visat sig vara en räddning och 
ibland visat sig vara det motsatta. Anledningen till detta är just att hissarna i dessa fall aldrig 
varit tänkta som transportmedel för utrymmande och därmed heller inte utformade med det 
skydd som kan tänkas behövas. Av detta kan dock slutsatsen dras att hissar sannolikt kommer 
användas av vissa för utrymning av byggnader, oavsett om de är utformade för detta eller inte. 
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4. Utrymningshissars effektivitet 
I detta avsnitt redovisas studier som genomförts gällande utrymningshissars effektivitet som 
utrymningsmedel. Ett stort antal liknande studier, av varierande kvalitet, har genomförts och 
nedan redovisas därför en representativ delmängd. De som redovisas har bedömts ge ett visst 
värde i att illustrera hur utrymningshissar kan påverka utrymningsförloppet. 

Det bör poängteras att man uteslutande diskuterar utrymningshissar i samband med 
totalutrymning av byggnader i de studier som identifierats. Ingen studie har hittats där 
utrymningspåverkan på ett specifikt våningsplan studeras.  

Det bör även poängteras att inga studier gällande utrymningshissars effektivitet i 
undermarksanläggningar har hittats i denna litteraturstudie. De studier som redovisas nedan 
gäller alltså uteslutande byggnader och i klar majoritet väldigt höga sådana. 

4.1 Klote & Alvord, 1992 [49] 
I denna rapport redovisas grunderna till en beräkningsmetod för att beräkna utrymningstider 
vid hissutrymning. Dessa beräkningsmetoder har satts samman till ett datorprogram kallat 
ELVAC. Utöver den publikation som nämns i rubriken så finns även en relaterad publikation 
kring detta program som också författats av Klote [50].  

Metoderna för beräkning av utrymningstider med hissar grundas i en rad 
handberäkningsformler som sätts ihop i ELVAC. I referenserna ovan görs en genomgång av de 
olika stegen, till exempel hur tid för hissen att transporteras inklusive accelerations- och 
retardationsfas [49], [50]. 

Det görs även en exempelberäkning med programmet där utrymningstiderna för att tömma de 
100 % av de 11 översta planen och 3 % av de 10 understa planen i en 21-våningsbyggnad 
beräknas. Det antas att personbelastningen är 90 personer per plan och att dessa ska utrymma 
via fem utrymningshissar. Utrymningstiden för detta beräknas till cirka 21 minuter [50]. 

I artikeln nämns att detta är ideala beräkningar som inte tar hänsyn till utrymmandes 
beteende. Det nämns dock även att utrymmande bettende ofta försummas vid motsvarande 
beräkningar för utrymning via trappor.  

En intressant parameter som diskuteras är vid vilken personbelastning som utrymmande slutar 
gå in i hissen och istället väntar på nästa. Här anges att studier visat att man vid en 
persontäthet på 0,22 m2/person (eller ca 4,5 personer/m2) inte längre använder hissen utan 
väntar på nästa. Detta kommer från början ifrån Strakosch [51]. Detta är dock värden som 
baseras på ”normala” förhållanden och de behöver inte nödvändigtvis vara samma vid en 
utrymningssituation. Det är dock denna persontäthet som programmet tillämpar.  

4.2 Siikonen & Hakonen, 2003 [52] 
I denna publikation redovisar två forskare från KONE det program de använder för 
hissberäkningar och dess tillämpning i utrymningssammanhang. Programmet som tillämpas är 
Building Traffic Simulator (BTS). Detta program tar enligt författarna hänsyn till samma 
parametrar som ELVAC ovan, men beräkningsgången i programmet redovisas inte på samma 
sätt [52]. 
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I artikeln utförs även lite olika beräkningsexempel där både olika utrymningsstrategier med 
hissar jämförs samt jämförelser mellan hiss- och trapputrymning genomförs. De strategier som 
jämförs är (1) alla våningsplan försörjs av alla hissar, (2) hälften av hissarna försörjer endast 
den undre hälften av huset och hälften av hissarna försörjer endast den övre hälften av huset 
och (3) hissarna försörjer endast var tredje våningsplan. Resultatet från dessa beräkningar 
visar att det inte är någon direkt skillnad mellan dessa strategier.  

I jämförelsen mellan hiss och trappa konstateras det att ju större population och högre hus, 
desto mer fördel ger hissen gällande total utrymningstid. Detta, likt de som nämnts i 
föregående stycke, är ideala beräkningar där ingen hänsyn tagits till några mänskliga faktorer.  

4.3 Kuligowski, 2003 [53] 
Denna artikel berör hissars möjligheter vid både utrymning och räddningsinsatser. Ett stort 
antal publikationer som NIST arbetat fram under 90-talet summeras till följande huvudsakliga 
punkter: 

• Personer utrymmer vanligvis samma väg som de kom in i en byggnad, vilket i 
normalfallet är hissen. 

• Det är mindre risk för utmattning och liknande vid hissutrymning eftersom att 
ansträngningsmomentet tas bort. 

• Obehaget av köande i trappor som är fullproppade med andra utrymmande tas bort 
eller reduceras. 

• Vid totalutrymning kan utrymningstider förkortas i de flesta fall. 
• Personer med olika typer av svårigheter, som exempelvis äldre eller personer med 

funktionsnedsättning får lättare att utrymma med hissar. 

Det nämns dock att det finns en problematik som måste lösas i och med att det invanda 
beteendet är att hissarna inte är till för utrymning. Det nämns även att det kan finnas problem 
med överlastning om personer är stressade. Detta kan innebära att hissen inte lämnar planet 
eftersom personer inte är villiga att kliva ur hissen och invänta nästa [53]. 

Utöver ovanstående genomförs det även en beräkningsstudie (med ELVAC som 
beräkningsprogram) i artikeln där fyra statligt ägda byggnader används som exempel. För 
dessa byggnader studeras vilken utrymningsstrategi som är effektivast av (1) utrymning bara 
med trappa, (2) utrymning bara med hiss eller (3) utrymning med olika fördelningar mellan hiss 
och trappa.  

Resultaten från dessa beräkningar visas i Tabell 2 nedan. Här visas att en fördelning mellan 
hissar och trappor i samtliga byggnader går att få mer optimalt än att endast använda hissar 
eller trappor. Vad denna fördelning ska vara varierade dock mellan byggnaderna och är 
berodde av utformning samt personbelastning [53]. 
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Tabell 2. Resultat av beräkningsstudie [53]. 

Byggnad Våningsantal Trappor/
hissar 

Antal 
personer 

Utrymn. tid 
(trappor) 

Utrymn. tid 
(hissar) 

Utrymn. tid 
(optimal) 

Hoffman 13 2/2x5 3506 14,9 min 24,3 min 11,2 min 

White 
flint 

18 2/1x4 1425 14,3 min 28,6 min 12,0 min 

Jackson 36 2/3x6 3021 23,1 min 16,5 min 12,8 min 

GSA 7 6/6x2 3621 7,0 min 17,0 min 6,3 min 

Slutligen dras också slutsatsen att hissar är fördelaktiga vid räddningsinsatser för att minska 
räddningstjänstens belastning vid insatser till våningsplan högt upp.  

4.4 Kinsey, Galea & Lawrence, 2009 [54] 
I denna artikel beskrivs den hissmodell som lagts in utrymningsprogrammet buildingEXODUS. 
Det som skiljer denna från de beräkningsmodeller som nämns ovan är att hissmodellen är en 
undermodell inarbetad i ett större utrymningsprogram. Detta innebär att gång- och väntetid 
representeras på ett mer realistiskt sätt samt att detta kan åskådliggöras i 3D. Det finns även 
beteendeparametrar inlagda i programmet men i detta stadium är dessa väldigt enkla, 
agenterna väljer närmaste utrymningsmöjlighet (hiss eller trappa) och efter att det primära 
valet är gjort så ändras inte detta oberoende av väntetid och liknande. 

Denna modell används sedan för att studera olika utrymningsstrategier från ett 50-våningshus 
där både strategi och antalet hissar varieras. De strategier som studeras inkluderar att endast 
använda trappor (scenario 1), att endast använda hissar (varierande antal, scenario 2-5), att 
hissarna endast används av halva byggnaden (övre halvan scenario 6 och undre halvan 
scenario 7) samt olika kombinationer av ”sky lobbies” (scenario 8-11). Resultatet från dessa 
beräkningar visade på stora variationer i tider för utrymning. 

De avgörande slutsatserna från denna studie är: 

• Det effektivaste sättet att utrymma byggnader är med kombinationer av hissar och 
trappor. 

• Det behövs mycket mer kunskap kring de mänskliga faktorerna innan denna typ av 
beräkningar kan göras trovärdiga. 

4.5 Ronchi & Nilsson, 2014 [55] 
Rochi och Nilsson [54] genomförde en beräkningsstudie i Pathfinder, som verifierades med 
hjälp av STEPS, där de studerade totalutrymning av två tvillingtorn med 50 våningar och två 
”sky-bridges” mellan sig. I studien studeras byggnaderna dels separat och dels 
sammanhängande. I respektive byggnad som studerades har det antagits finnas 8372 personer 
uppdelat på 182 personer per plan. Respektive byggnad är försedd med antingen två eller tre 
trapphus och 24 utrymningshissar. Hissarna är uppdelade i tre kluster som försörjer en 
tredjedel av byggnaden var och det finns även två ”transfer floors” där man byter mellan 
hisskluster. Det finns även två servicehissar som i vissa av beräkningsfallen används som 
expresshissar (”life boats”). 

Totalt studeras sju olika utrymningsstrategier. Dessa illustreras i Figur 7. 
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Figur 7. Illustration av beräknade scenarier. Trappa 1 och 2 visas i grått, trappa 3 i gult, hissar som försörjer lågdelen 

visas i rött, hissar som försörjer mellandelen i vitt och hissar som försörjer högdelen i grönt. Heldragna linjer visar att 

hissarna försörjer alla våningar på sträckan medan streckade innebär att de är expresshissar [55]. 

Det som skiljer denna studie från andra genomförda studier är att man tagit hänsyn till den 
forskning som fanns tillgänglig avseende benägenheten att välja hiss vid utrymning. Man har 
studerat tre studier om vägval vid hissutrymning ([36], [56], [57]) och utifrån dessa valt en 
korrelation för vägvalet som använts i utrymningsmodellen. De korrelationer man studerat och 
den man använt visas i Figur 8. 
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Figur 8. Korrelationer för val av hiss som utrymningsväg från tidigare studier [36], [56], [57] (t.v.) och  korrelation 

som använts vid beräkningarna i studie [55] (t.h.). 

Resultaten från studien visade att användning av enbart utrymningshissar ger kortast 
utrymningstid tillsammans med strategin att använda ”sky-bridges”. Resultaten visas i en 
jämförelse i Figur 9 nedan. 

 

Figur 9. Resultat från beräkningsstudien [55]. 

En ytterligare slutsats som kan dras är att skillnaderna mellan de snabbaste strategierna 
(endast hissar samt hissar, trappor och ”sky-bridges”) ökar ju större andel av personerna som 
utrymt. Man ser även att det tar ungefär lika lång tid att ha två trapphus och utrymningshissar 
(8x3 hissar) som att ha tre trapphus att utrymma genom. I studien drar man även slutsatsen 
att mer forskning behövs gällande utrymmandes beslutsprocess kopplat till valet av 
utrymningsväg när hissar är en del av utrymningsstrategin. Man drar även slutsatsen att 
tekniska system bör kunna påverka beslutsprocessen, men det är oklart i vilken omfattning 
[55]. 

4.6 Diskussion kring utrymningshissars effektivitet 
I samtliga studier som redovisas ovan konstateras att användande av utrymningshissar är ett 
effektivt medel för att förkorta utrymningstider i höga byggnader. I vissa fall konstateras att 
endast utrymning via hiss är det effektivaste sättet att utrymma, i vissa fall konstateras att en 
kombination av trappor och hissar för utrymning är det effektivaste.  

De flesta av studierna baseras dock på ideala förhållanden där den som utfört beräkningarna 
antagit att de utrymmande antingen bara använder trappor, bara använder hissar eller räknat 
fram en optimal fördelning mellan dessa. Endast i en studie studeras utrymningsförloppet med 
grund i den forskning kring vägval som finns tillgänglig, nämligen i Ronchi och Nilsson [55].  
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Det bör dock poängteras att även i det fall som hänsyn tagits till beteendemönster vid vägval 
så återigen endast i studien av Ronchi och Nilsson [55] som tagit hänsyn till ändring av beslut 
med hänsyn till väntetider vid hissutrymning. Denna faktor diskuteras mer i avsnitt 5 nedan. 

Sammanfattningsvis kan följande slutsatser dras av ovanstående studier: 

• Utrymningshissar kan bidra till ett effektivare utrymningsförlopp. 
• Den ”optimala” utrymningsstrategin skiljer sig mellan byggnader och beror av 

personantal, byggnadsutformning, verksamhet och våningsantal. 
• Utrymningshissar kan representeras realistiskt rent mekaniskt i 

utrymningsberäkningar, mer forskning krävs dock i dagsläget för att människors 
beteende kopplade till dessa ska kunna representeras realistiskt. 

• Personer med olika funktionsnedsättningar, äldre och andra som har svårigheter att gå 
i trappor får med utrymningshissar en realistisk möjlighet att kunna utrymma från 
byggnader där man annars utrymmer via trappor. 

Utöver de studier som nämnts ovan så har ett antal ytterligare studier även granskats. Dessa 
har dock inte bedömts tillföra mer till avsnittet och har därför inte redovisats mer ingående.  

  



 

Användande av utrymningshissar vid utrymning av tunnelbanestation  Rapportnummer   BSL 2018:02   Sida:   27 av 59 

 

5. Interaktionen mellan utrymmande och hiss 
Enligt vad som nämnts ovan är interaktionen mellan utrymmande och hiss en väldigt viktig del 
och även det område där det i dagsläget finns mest osäkerheter. Grundproblematiken med 
människors beteende har diskuterats under lång tid och de huvudsakliga problemområden 
som fortfarande finns gällande detta listades redan i 1976 års version av Life Safety Code 
(NFPA 101) [58]. Denna grundproblematik kan delas in i tre huvudsakliga delar: 

1. Kommer utrymmande acceptera hiss som utrymningsväg? I så fall till hur stor 
utsträckning? 

2. Hur lång väntetid accepterar man vid utrymning med hiss?  
3. Kommer utrymmande acceptera att vänta på nästa hiss vid utrymning om en hiss blir 

full? 

Utöver detta är det även relevant att studera hur ovanstående frågeställningar påverkas av 
olika tekniska system. De studier som hittats gällande ovanstående frågeställningar redovisas 
under respektive rubrik nedan. 

5.1 Att välja hissen som utrymningsväg 
Huruvida en utrymmande person är beredd att använda hissen som utrymningsväg är 
avgörande för att den ska kunna fungera som utrymningsväg. Grunden till denna problematik 
ligger i att man i samhället generellt gett instruktioner om att inte använda hissar om det 
brinner i en byggnad. De farhågor som finns gällande detta identifierades tidigt och redan 
under 90-talet diskuterades det i flertalet studier [59]–[62].  

Detta ställs dock i kontrast till att en av de mest grundläggande teorierna inom utrymning är 
att man generellt försöker ta sig ut samma väg som man tog sig in [41]. Det finns med andra 
ord en dubbel problematik i att försöka förutspå hur personer kommer att reagera vid 
utrymning med hissar.  

5.1.1 Studier kring vägval 
Generellt har det grundläggande antagandet gällande bränder i höga byggnader varit att 
acceptansen och tilliten till hissen ökar ju högre upp man är i en byggnad. Denna teoretiska 
fördelning illustreras i Figur 10 [63]. 

 

Figur 10. Teoretisk fördelning över andelen personer i en byggnad som är beredd att använda hissen för utrymning 

beroende på våningsantalet. Blå markering visar personer med funktionsnedsättningar som alltid tar hissen och röd 

markering visar personer som är rädda för hissar och därmed aldrig tar hissen. Anammad från [63]. 
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Det finns ett fåtal studier genomförda för att se hur denna teoretiska fördelning relaterar till 
verkligheten [63]–[65]. Dessa är dock generellt studier som genomförts med olika typer av 
enkätundersökningar och de kan därför antas ha relativt svag validitet. De samband som tagits 
fram i studierna visas i Figur 11.  

 

Figur 11. Sammanställning av studier på hissanvändning i relation till våning [65]. 

Av dessa studier är Heyes & Spearpoint [63] samt Kinsey, Galea & Lawrence [64] genomförda 
med online-enkäter. I dessa fick personerna som besvarade enkäten en teoretisk våning som 
de sedan skulle relatera sina svar till. I Andersson & Jönsson [65] genomfördes enkätstudien 
relaterat till den faktiska våningen som den svarande befann sig på. Detta innebär en viss 
skillnad i tillämpbarheten på de resultat som återges men det ska fortfarande beaktas att detta 
är enkätstudier med teoretiska scenarier. 

Det har genomförts studier för att undersöka vägval med högre validitet, men i dessa studier 
har man inte studerat förhållandena för flera våningsplan utan fokuserat på ett. En sådan 
studie är den som genomfördes vid Lunds Universitet där man studerade valet mellan hiss och 
trappa i en utrymningssituation i Virtual Reality (VR) [66]. Man byggde i denna studie upp en 
hotellbyggnad i VR där försökspersonen fick gå in och ta hissen till ett hotellrum på våning 16. 
Väl i hotellrummet fick försökspersonen höra ett utrymningslarm som instruerade 
honom/henne att lämna byggnaden. 

I utrymningsmeddelandet informerades om att hissen kunde användas för utrymning och 
denna var även skyltad med utrymningsskylt. Förutom hissen kunde även en trappa lite längre 
bort i korridoren användas för utrymning. Även denna utrymningsväg var skyltad. Resultaten 
från studien visade att cirka 60 % av deltagarna valde hissen som förstaval och cirka 40 % valde 
att använda trapporna som förstaval [66]. Detta är alltså betydligt högre än det som 
förutspåtts i enkätundersökningarna som visas i Figur 11. Studien visade även att denna andel 
kunde påverkas av blinkande gröna lampor, vilket redogörs mer utförligt för i avsnitt 5.1.2. 
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Vid en annan studie som genomfördes vid Lunds Universitet studerades det initiala valet 
mellan hiss och trappa i en utrymningssituation på ett liknande sätt som i ovan nämnda VR-
studie fast i en verklig byggnad. I denna studie fick deltagarna ta hissen upp till nionde 
våningen i en byggnad där de sedan ombads utrymma som om det vore en verklig 
utrymningssituation. Vid utrymningen kunde försökspersonen antingen välja att gå mot ett 
trapphus åt ena hållet eller mot en hisshall åt andra hållet. Båda dessa vägar var försedda med 
utrymningsskyltning enligt standard. Det ska även poängteras att man i denna studie endast 
studerade det initiala vägvalet, det vill säga försöket avbröts direkt som försökspersonen gick 
in i antingen hisshall eller trapphus [67]. 

Resultatet från studien visade att 60 % valde hissen i sitt initiala val, vilket alltså även här är en 
betydligt större andel än den som förväntats baserat på enkätstudierna som nämnts ovan. 
Även dessa försök har svagheten att de är utförda i teoretiska sammanhang men de bedöms 
ge en bättre bild av verkligheten än de enkätstudier som redovisats ovan. Man kan alltså anta 
att en större del av de utrymmande är benägna att utrymma via hiss än det som visas i Figur 11 
ovan. Detta är något som även indikeras av de inträffade händelserna som redovisats i 
avsnitt 3. 

Relaterat till utrymning från undermarksanläggningar har en liknande studie som den studie av 
Andersson & Jönsson som redovisats ovan genomförts vids Lunds Universitet [68]. I denna 
studie genomfördes enkätundersökning med målet att studera personers benägenhet att 
använda hissen för utrymning från en tunnelbanestation. Resultatet från denna studie visade 
att endast en av tio var beredd att använda en hiss för utrymning vid en brand i tunnelbanan. 
Dock har studien en svaghet i att den är helt teoretisk då de svarande inte befann sig i 
tunnelbanan vid tidpunkten då de svarade på enkäten [68].  

5.1.2 Faktorer som påverkar valet av hiss som utrymningsväg 
I vissa av studierna som nämnts ovan studerades även vilka faktorer som påverkar valet av hiss 
som utrymningsväg samt personernas inställning till denna företeelse. Gemensamt för 
studierna är att hissen uppfattas som mer osäker/otrygg att använda vid utrymning än vad en 
trappa gör [65], [67], [68]. Det kan även konstateras att man upplever hissen som mindre 
otrygg ju högre upp man befinner sig i en byggnad [65]. Detta är dock inte nödvändigtvis 
analogt i en tunnelbanemiljö [68]. 

De risker som deltagarna i studierna bedömer som störst i samband med hissutrymning är 
liknande i studierna. Det som primärt oroar deltagarna vid hissutrymning är köbildning samt 
att fastna i hissen [36], [65], [67]. Denna oro kan kopplas till att man upplever mindre kontroll 
över sin egen utrymning i en hiss i jämförelse med en trappa.  

5.2 Väntetid och byte av utrymningsväg 
Väntetid är en viktig del av hissutrymning eftersom att denna tid riskerar att bli relativt 
omfattande, vilket visas av beräkningsstudierna i avsnitt 4. Detta har därför studerats, likt 
vägvalet ovan, i de flesta av de ovan nämnda studierna.  

De olika enkätstudierna visar här relativt stora skillnader. Från att 96 % inte är villiga att vänta 
mer än 5 minuter [65] till att ca 20 % är beredda att vänta 10 minuter eller mer [63]. I 
tunnelbanemiljö har man ännu lägre tolerans än i byggnader och i tunnelbanan är endast 10 % 
beredda att vänta längre än 2 minuter enligt den genomförda studien [68]. 
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VR-studien i en hög byggnad, vilken även den nämnts ovan, visade på längre accepterade 
väntetider. I denna studie lät man försökspersonerna som mest vänta 20 minuter innan 
försöket avbröts och en relativt stor del valde att vänta så länge. En intressant upptäckt i 
denna studie var att deltagarna formade två större grupper gällande väntetiden. De flesta av 
deltagarna (i snitt 55 % av deltagarna) valde att gå till trappan om inte hissen kom inom 5 
minuter. De flesta (i snitt 31 % av deltagarna) av de som valt att vänta 5 minuter, valde att 
vänta hela tiden tills försöket avbröts efter 20 minuter [66]. 

5.3 Överlastning 
Problemet med överlastning tas upp i flera studier, vilket nämnts ovan. Detta har dock inte 
studerats närmare, varken genom enkätfrågor eller i verkliga fall. Det går därför inte att göra 
några uttalanden kring hur utrymmande kan komma att agera i ett fall där en hiss inte åker 
iväg på grund av att den är överlastad. 

Med dagens standarder kring hissar kan dock sannolikheten för överlastning bedömas vara 
relativt liten. Däremot kan problem fortfarande uppstå om personer står i vägen för 
hissdörrarna så att dessa inte kan stängas och därav håller kvar hissen. 

5.4 Påverkansmöjlighet med tekniska system 
I några av studierna som nämnts ovan samt i flera andra publikationer har det diskuterats 
huruvida tekniska system kan påverka både vägval och väntetid. Det vanligast förekommande 
systemet som föreslås är talad tvåvägskommunikation i både hiss och hisshall. Detta föreslås 
dels i studier där det endast resoneras kring utrymmandes uppfattning av utrymningsförloppet 
[69]–[71] och även i några av de ovan nämnda enkätstudierna [63], [65]. Bedömningen är i 
samtliga av dessa fall att detta ger en större trygghet för de utrymmande och i en utvärdering 
kopplad till enkätundersökningen som utförts av Andersson & Jönsson rankades detta som ett 
av de värdefullaste systemen av deltagarna [65]. 

Ett annat system som föreslagits är en informationsdisplay i hisshallen som ger de 
utrymmande en uppfattning om vilken tid de kan behöva vänta innan en hiss kommer [63], 
[72]. Detta föreslås för att de utrymmande ska kunna ta ett informerat beslut kring vilket 
utrymningsmedel som ger kortast utrymningstid. I den utvärdering som nämnts ovan 
bedömde dock deltagarna att detta system inte tillförde dem speciellt mycket värde. 
Bedömningen var att detta berodde på att man värderade information kring utrymningsvägens 
säkerhet viktigare än eventuella väntetider [65]. 

Ett system som värderades högt av deltagarna i enkätstudien var ett talat utrymningslarm som 
gav information kring vad som hände i byggnaden samt att hissen fick användas för utrymning 
[65]. I studien där initialt vägval studerades i en fysisk byggnad jämfördes dock ett sådant 
utrymningslarm med ett ”vanligt” utrymningslarm bestående av en ringklocka. Här uppvisades 
ingen skillnad i vägval mellan hiss och trappa för utrymning beroende på utrymningslarmets 
utformning [67]. 
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I VR-studien testades ett annat tekniskt system, nämligen blinkande gröna lampor vid 
utrymningsskylten till hissen [66]. Skillnaden mellan försöken illustreras i Figur 12 nedan. 
Blinkande lampor har i tidigare studier visat sig vara ett bra system för att uppmuntra vägvalet 
vid utrymning i både byggnader och tunnlar [73]. Även i denna VR-studie visade sig blinkande 
lampor uppmuntra fler personer att välja hissen. I scenariot utan blinkande lampor valde cirka 
60 % hissen och 40 % valde trappan som utrymningsväg. I scenariot med blinkande lampor vid 
utrymningsskylten till hissen ökades andelen som valde denna väg till 90 % mot 10 % som 
valde trappan. En intressant observation var att majoriteten av de som valde att gå till 
hisshallen inte kom ihåg att de hade sett blinkande lampor vid utrymningsskylten [66]. 

Utöver detta så påverkades även tiden som försökspersonerna var villiga att vänta av de 
blinkande lamporna. I scenariot utan lampor valde cirka 58 % att byta utrymningsmedel då 
hissen inte kommit inom 5 minuter och cirka 26 % valde att stanna tills försöket avbröts efter 
20 minuter. I fallet med blinkande lampor så valde cirka 50 % att byta utrymningsmedel inom 5 
minuter och cirka 39 % av deltagarna valde att vänta tills försöket avbröts efter 20 minuter 
[66]. Denna skillnad är anmärkningsvärd då förhållandena i hisshallen egentligen var desamma 
i de båda scenarierna, eftersom att de blinkande lamporna endast fanns utanför denna. Det 
bör påpekas att skillnaderna i väntetid inte var signifikanta i den aktuella VR-studien. 

 

Figur 12. Skillnaden mellan scenariot utan blinkande lampor (t.v.) och scenariot med blinkande lampor (t.h.) [66]. 

5.5 Diskussion kring interaktionen mellan utrymmande och hiss 
Trots att många studier utförts på interaktionen mellan utrymmande och hiss så är detta 
fortfarande ett område där mer kunskap behövs. De studier som utförts där man studerat 
vägval och accepterad väntetid vid utrymning är utförda med metoder som innebär stora 
osäkerheter. De enkätstudier som utförts har uppskattat relativt låga andelar [63]–[65], [68] 
som kan tänka sig använda hissen vid utrymning medan VR-försök [66] och försök i 
laboratorieliknande miljö [67] visat på betydligt högre acceptans för detta.  

En möjlig förklaring till detta är att personer inte är medvetna om sin inställning innan de 
exponerats för situationen. Detta har bland annat visats i forskning om attityder och beteende 
som genomförts av Ajzen och Fishbein [74]. Deras forskning, vilken är genomförs inom en rad 
olika områden, tyder på att människor inte är medvetna om sina attityder innan de exponerats 
för en situation, vilket tyder på att validiteten av teoretiska scenarier kan förväntas vara låg. 
Detta indikeras även av de inträffade händelserna som redovisats i avsnitt 3 där betydande 
andelar av utrymmande använt hiss för utrymning även fast dessa hissar inte varit anpassade 
för utrymning, inte varit skyltade och ingen instruktion om att använda dem vid utrymning har 
funnits.  



 

Användande av utrymningshissar vid utrymning av tunnelbanestation  Rapportnummer   BSL 2018:02   Sida:   32 av 59 

 

Detsamma gäller sannolikt väntetiden, då denna troligtvis underskattas av samma anledningar 
som vägvalet ovan. Detta kan även vara kopplat till svårigheten med att uppskatta tid och 
exempelvis skulle 5 minuter kunna upplevas vara en betydligt längre tid när man gör en 
uppskattning av tiden än det upplevs som när man faktiskt väntar. Utöver enkätstudierna har 
detta endast studerats i VR-studien, där relativt många accepterade långa väntetider utan att 
byta utrymningsväg.  

Överlastning har tagits upp som problem i vissa publikationer men några detaljerade studier 
har inte kunnat identifieras. Någon sådan problematik har dock inte rapporterats i någon av de 
verkliga händelserna där hiss användes som redovisats i avsnitt 3. 

Flera tekniska system har diskuterats i olika studier men endast ett fåtal har 
testats/utvärderats genom försök. De enda tekniska system som utvärderats på annat sätt än 
genom enkätundersökning är talat utrymningslarm där det anges att hissen kan användas för 
utrymning [67] samt blinkande lampor vid utrymningsskylten till hisshallen [66]. Studierna 
visar att utrymningslarm med talat meddelande där det anges att hissen kan användas för 
utrymning inte ger en ökad andel utrymmande denna väg i förhållande till ett traditionellt 
utrymningslarm med ringklocka. Dock ger blinkande lampor en positiv effekt på både andel 
utrymmande och accepterad väntetid. Orsakerna till dessa resultat är inte självklara men 
sannolikt skulle de blinkande gröna lamporna kunna ge de utrymmande en större 
trygghetskänsla. Detta är dock något som i så fall sker undermedvetet eftersom att de flesta 
inte kommer ihåg att de sett blinkande lampor när de frågats i efterhand [66]. 

Känslan av trygghet är viktig då studierna där de tillfrågade fått värdera upplevd säkerhet med 
hiss relativt trappa visar att den upplevda tryggheten är lägre vid utrymning med hiss än 
trappa. Primärt är man orolig för köbildning och att fastna i hissen. Dessa farhågor behöver 
alltså behandlas om man ska få utrymmande att uppleva hissar som trygga vid en utrymning. 
En annan faktor är att kontrollen över utrymning överlämnas till ett tekniskt system, vilket 
påverkar den upplevda känslan av risk. 

Med grund i ovanstående bedöms det finnas grund för följande slutsatser: 

• De enkätstudier som genomförts underskattar antagligen andelen som väljer hissen 
vid en utrymningssituation. 

• Sannolikt underskattas även accepterad väntetid för hissen. Denna tid beror dock 
sannolikt på hur stor den upplevda tryggheten är i hisshallen, vilket kan variera 
beroende på händelse. Denna tid skulle även kunna bero på hur bra feedback den 
väntande får om att hissen är på väg. Några detaljstudier som bekräftar detta har dock 
inte genomförts. 

• Blinkande lampor kan sannolikt påverka valet av utrymningsväg även gällande 
utrymningshissar. 

• Problemet med överlastning av utrymningshissar vid en nödsituation är än så länge 
outforskat. Detta kan dock till stor del bedömas vara behandlat inom ramen för 
normaldimensionering av hissar. 

• Social påverkan och gruppbeteende kopplat till hissutrymning är än så länge 
outforskat. 
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6. Tekniska aspekter för utrymningshissar 
Hur en utrymningshiss ska utformas rent tekniskt för att bli säker har diskuterats i flera studier. 
De problemområden som ofta nämns är rökhantering, vatteninträngning i schaktet och hur 
vatten kan påverka viktiga komponenter samt styrningsproblematik. Även hissens 
tillförlitlighet och elförsörjning kan vara viktiga områden att studera men dessa diskuteras inte 
vidare i denna rapport. 

Huvudinriktningen för denna rapport är människors beteende kopplat till hissutrymning och 
därför diskuteras dessa tekniska delar endast övergripande. 

6.1 Kontroll av brandgaser 
Det har genomförts många studier angående kontroll av brandgaser för hisschakt. Ett antal 
fullskaleförsök som genomfördes i början av 1980-talet visade att det traditionella sättet att 
trycksätta hisschakt inte var lämpligt för utrymningshissar [11].  

Med grund i detta arbetades det fram en modell för att trycksättning av hissar i ett gemensamt 
forskningsprojekt mellan NIST och NRCC. Denna modell var designad för att ta hänsyn till 
hissrörelse i schaktet, påverkan av fönster som går sönder inne på brandplanet samt 
vindeffekter mot höga byggnader, vilket är faktorer som måste beaktas vid trycksättning av 
hissar för utrymning [75]. 

Detta kompliceras ytterligare i svenska förhållanden eftersom att en trycksättning av 
hisschaktet i normalfallet innebär att relativt stora mängder utomhusluft förs in i schaktet. 
Denna utomhusluft kan vara kall, vilket i värsta fall kan påverka funktionen hos vissa 
komponenter för hissen. Det är därför viktigt att studera viktiga komponenter för hissen som 
kan vara känsliga för kyla och eventuellt skydda dessa. Utförs rätt åtgärder går det att utforma 
hissar som tekniskt sätt är lika säkra som trapphuset. 

6.2 Vatteninträngning i hisschaktet 
Ett annat problemområde vid utrymning med hissar är vatteninträngning i schaktet och dess 
eventuella påverkan på komponenter i hissen. Vatten kan komma från exempelvis sprinkler 
eller släckinsats i närheten av hissen.  Likt ovanstående problematik så finns det teknologi som 
klarar vatten, det viktiga är att identifiera känsliga komponenter och skydda dessa. Sådana 
komponenter som skyddas mot vatten kan även behöva mer kontinuerligt underhåll, vilket 
måste beaktas [11]. 

Metoder för att hantera vatteninträngning i hisschaktet kan vara exempelvis frånlutning i 
hisshallen bort från schaktet samt en buffertyta i hissgropen för uppsamling av vatten. 

6.3 Styrning av hissen 
Hur en utrymningshiss ska styras har diskuterats i många studier, vilket även tas upp i avsnitt 4 
ovan. Vad som är det effektivaste sättet att styra hissen måste dock utredas i varje enskilt fall 
och kopplat till vad som är målet med utrymningen (alltså om totalutrymning eller 
våningsspecifik utrymning är huvudmålet).  
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7. Utrymningshissar i förhållande till det svenska regelverket 
Utrymningshissar infördes som en del av det svenska regelverket i och med övergången till 
BBR 19, som en del av Boverkets allmänna råd om analytisk dimensionering av byggnaders 
brandskydd. I detta råd anges att om en utrymningshiss installeras i en byggnad bör dennas 
utformning dimensioneras analytiskt. Utrymningshissen bör ses som ett komplement till de 
trappor som används och om en hiss ska ersätta en trappa bör analysen omfatta faktorer som 
förlängd total utrymningstid och utrymningskapacitet. Utöver detta bör följande frågor och 
faktorer beaktas särskilt [15]: 

– byggnadens utrymningsstrategi och tiden för utrymning (alternativa utrymningsvägar 
samt eventuell sekventiellt styrd utrymning), 

– styrsystem, åtgärder i samband med underhåll samt att systemets funktion 
upprätthålls under byggnadens ekonomiskt rimliga livslängd, 

– hur hissens funktion säkerställs under den tid som krävs för utrymning, 
– tillgänglighetskrav, 
– redundans hos vitala system för hissens funktion (såsom strömförsörjning och 

inkommande signaler), 
– skydd mot brand och brandgaser för utrymmande i väntan på hiss, i hiss samt under 

vägen från hissen till det fria, 
– skydd mot brandpåverkan på hissmaskineri, 
– påverkan av eventuell vatteninträngning i hisschakt, 
– risken för rök- och värmepåverkan på känsliga delar, 
– möjlig påverkan av kall lufttemperatur på känsliga delar, 
– styrsekvenser vid detektering, 
– kommunikationsmöjligheter (såsom larmknappar och larmtelefoner), 
– väntetider för de utrymmande, 
– möjliga ageranden hos de utrymmande eller andra i byggnaden som leder till försenad 

utrymning eller onödigt risktagande, 
– möjlighet till aktivering och styrningar av hissens funktion samt hur aktivering och 

styrning sker. 

 

En metod för att genomföra en sådan analytisk dimensionering som nämns ovan har tidigare 
presenterats av Brandskyddslaget i samarbete med Lunds Tekniska Högskola [9]. I denna 
metod diskuteras flera av punkterna ovan. En viktig punkt som diskuteras är definitionen av 
transportsystemet vid jämförelse med förenklad dimensionering (det vill säga trappa). I och 
med att ytan där väntande kommer bli ståendes vid köbildning vid hissutrymning är hisshallen, 
medan motsvarande yta i ett trapphus är inom själva trapphuset så bör slussbildning ske på 
samma sätt mot denna yta. Detta innebär att om hissen ska motsvara eller ersätta ett ”vanligt” 
trapphus (enligt BBR) så kan hisshallen utformas utan sluss mot planet. Om hissen ska 
motsvara eller ersätta ett Tr2-trapphus, det vill säga ett trapphus med brandtekniskt avskild 
sluss, så ska även hisshallen utformas med brandteknisk avskild sluss. Dessa lösningar 
illustreras i Figur 13. På samma sätt gäller att om hissen ska motsvara eller ersätta ett Tr1-
trapphus, vilket vanligtvis innebär ett övertrycksatt trapphus med brandsluss, så gäller att 
hisshallen ska övertrycksättas och utformas med brandsluss för att likvärdig säkerhetsnivå ska 
uppnås.  
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Det bör påpekas att dessa lösningar är baserade på en bedömning av säkerhetsnivån, men 
däremot har det inte undersökts hur olika utformningar uppfattas av utrymmande personer. 
Exempelvis är det möjligt att utrymmande upplever miljön i hisshallen som säkrare om de 
passerar genom en sluss, det vill säga dubbla dörrar.  

 

Figur 13. Likvärdiga trapp- och hissutformningar i enlighet med resonemanget i [9]. 

Utöver ovanstående kan de faktorer som ska beaktas enligt BBRAD [15] delas in i tekniska 
faktorer och faktorer kopplade till människors beteende. De tekniska faktorerna diskuteras 
övergripande i avsnitt 6 och faktorerna kopplade till människors beteende diskuteras i 
avsnitt 5.  

Utöver det som diskuteras i avsnitt 5 pågår nu ett forskningsprojekt med Brandskyddslaget, 
Lunds Tekniska Högskola och ÅF för att tydligare klargöra hur de faktorer som är kopplade till 
människors beteende bör hanteras. I detta projekt kommer det under 2017 att genomföras 
fullskaleförsök med utrymningshissar för att försöka redogöra tydligare för huruvida dessa 
accepteras som utrymningsväg eller inte. Försöken kommer utföras i en hög byggnad och 
enskilt, vilket innebär att socialpåverkan och trängselfaktorer inte kommer studeras [76].  
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8. Utrymningshissar enligt International Building Code, 2015 
Enligt ovan har utrymningshissar införts i ett antal olika regelverk, varav International Building 
Code (IBC) är ett av de mest vedertagna. I detta regelverk så diskuteras primärt 
utrymningshissars tekniska egenskaper som brandavskiljning, vattenskydd och liknande. Likt 
avsnitt 6 ligger detta utanför huvudinriktningen på denna rapport, vilket gör att detta avsnitt 
endast kortfattat redovisar det som anges i IBC, 2015 [77].  

Ett exempel på när utrymningshissar blir aktuellt är när en extra invändig utrymningsväg i 
bostadshus som är över 128 meter höga krävs. Denna utrymningsväg kan ersättas av 
utrymningshissar utformade enligt avsnitt 3008 i IBC. Dessa hissar ska då utformas för 
självutrymning. 

För dessa hissar krävs generellt följande: 

• Byggnaden ska vara sprinklad. 
• Hissen ska skyddas mot inträngande vatten. 
• Hissarna ska placeras i brandavskilda hisschakt. Schaktet ska även kunna motstå 

yttrepåfrestningar (impact resistance). 
o För byggnader <4 våningar ska avskiljningen klara en timmes brandpåverkan. 
o För byggnader >4 våningar ska avskiljningen klara två timmars brandpåverkan. 

• Maximalt 4 hissar får placeras inom samma schakt. 
• Hisschaktet får inte ingå i ett trapphus brandcell. 
• Hisslobbyn ska utgöra egen brandcell som ska kunna motstå minst en timmes 

brandpåverkan. I dörren till hisslobbyn ska det finnas ett glasparti med motsvarande 
brandklass. 

• Hisslobbyn ska utformas med en minsta storlek enligt följande: 
o Den ska kunna hantera minst 25 % av personantalet på den aktuella våningen 

och minst 0,28 m2 per person. 
o Det ska finnas plats för minst en rullstol per 50 personer som lobbyn 

dimensioneras för. Denna rullstol ska antas vara 0,76x1,22 m.  
• Det ska finnas lämplig skyltning i och till hissarna. Ingen vidare vägledning kring hur 

skyltning ska utformas anges. 
• Det ska finnas två-vägs kommunikation i hisslobbyn kopplad till motsvarande 

brandförsvarstablån. Ingen vidare vägledning kring kommunikationen anges. 
• Hissarna ska vara övervakade med all väsentlig information kopplad till 

brandförsvarstablån. 
• Hissarna ska gå att återkalla till entréplanet från brandförsvarstablån. 
• Det ska finnas reservkraft till följande: 

o Hissutrustning. 
o Ventilation och kylutrustning för hissmaskinrum, kontrollrum och liknande. 
o Hissbelysning. 

• Byggnaden ska vara utrustad med ett utrymningslarm som möjliggör talade utrop av 
räddningstjänsten. 

Ovanstående är inte fullständig lista utan endast en övergripande lista på vad som krävs för 
utrymningshissar inom International Building Code [77]. I regelverket behandlas inte 
människors beteende specifikt utöver de åtgärder som anges ovan. 
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9. Fallstudie – Utrymning via hiss från tunnelbanestation 
I princip all forskning som genomförts på utrymningshissar har studerat dessa som del av en 
byggnad och inte direkt kopplat till undermarksanläggningar. Även om många av slutsatserna 
som dras avseende byggnader även kan antas gälla för undermarksanläggningar så är detta 
inte alltid självklart. I en tunnelbanestation eller liknande kan risker uppfattas annorlunda än i 
en byggnad, vilket kan leda till att andra beslut fattas vid en nödsituation.  

För att kunna ge ett underlag till vilken information en utrymmande behöver för att fatta ett 
informerat beslut vid utrymning med hiss från en tunnelbanestation genomförs i detta avsnitt 
en behovsanalys. Analysen grundas i en modell som kallas ”situation awareness requirements 
analysis” och som tidigare diskuterats i samband med hissutrymning av Groner [78]. Situation 
awareness (SA) är i grunden ett sätt att beskriva den upplevelse en person har och vad denna 
person behöver uppfatta, förstå och kunna förutspå för ändringar i den miljö de agerar i för att 
nå, för situationen, relevanta mål [79]. Modellen är alltså en målorienterad kognitiv 
beslutsmodell, framtagen för att skapa användarvänliga beslutsstöd i olika situationer. Den 
metod som används nedan har tidigare tillämpats i ett forskningsprojekt i syfte att föreslå 
tekniska system för utrymning i tunnlar med dubbelriktad trafik [80]. 

För den aktuella frågeställningen kan modellen delas in i följande steg: 

1. Definiera scenario – Scenariot behöver inte definieras helt kvantitativt utan en 
kvalitativ beskrivning räcker. Av sin natur innehåller ett brandscenario ett antal 
osäkerheter, vilket analysmodellen tar hänsyn till. Det scenario som används som 
grund beskrivs därför endast översiktligt. 

2. Definiera de olika rollerna som finns hos personer i stationen – De olika rollerna 
bestäms delvis av den initiala placeringen, men även av andra faktorer som 
lokalkännedom, fysiska förutsättningar för utrymning och deras incitament att lämna 
stationen.   

3. Definiera önskat utrymningsbeteende för ovanstående personer – Detta är det 
beteende som effektivast tar utrymmande i de olika rollerna till säker plats och i 
förlängningen även ut till det fria. 

4. Definiera behov för att nå ovanstående beteende – Detta kan innebära 
informationsbehov, behov av vägledning eller liknande.  

5. Definiera hjälpmedel för att tillgodose ovanstående behov – Här kan det handla om 
exempelvis tekniska hjälpmedel för att tillgodose de utrymmandes behov. 

De hjälpmedel som anges i punkt 5 ovan bör i sin tur utvärderas vidare, exempelvis med hjälp 
av teorin om affordances, vilken är en modell för utvärdering av hjälpmedel som tidigare 
diskuterats i utrymningssammanhang [73], och även relaterat till utrymningshissar [48]. Denna 
teori introducerades av Gibson, 1978, [81] för att förklara hur personer upplever det de ser, 
hör och förnimmer. Teorin har sedan dess utvecklats av Hartson, 2003, [82] som delade in 
denna i undergrupperna: sensorisk, kognitiv, fysisk och funktionell affordance. Med grund i 
dessa områden kan ett system utvärderas för att se huruvida detta kan förväntas upplevas och 
användas på det sätt som är avsett. För att uppmuntra användandet av utrymningshissar är 
det primärt kognitiv affordance som behövs, i och med att de andra är en naturlig del av 
hissens normalfunktion. Dock kan sensorisk affordance användas för att uppmärksamma 
utrymmande på system eller liknande där positiv kognitiv affordance ges.  
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Det bör tilläggas att tekniska system som utformats med hjälp av teorin om affordances inte 
automatiskt kommer att prestera optimalt vid utrymning, utan det är nödvändigt att testa 
systemen i en realistisk miljö med representativa försökspersoner.  Denna sorts analys kan 
dock ligga till grund för vilka system som bedöms relevanta att gå vidare med och testa i större 
skala. 

Nedan utförs ovanstående analys på en påhittad stationslayout som visas i Figur 14. Analysen 
genomförs enligt ovanstående steg och där tekniska system bedöms kunna underlätta 
beslutsfattandet i avsedd riktning föreslås dessa. Generellt gäller att tekniska system bör 
utformas på ett tydligt och robust sätt så att inte tvetydiga signaler kan utläsas från dessa. 
Föreslagna tekniska system i denna analys skall enbart ses som förslag, vilka måste utvärderas 
och testas för att garantera att de fungerar som tänkt. Det bör även påpekas att analysen bara 
gäller utformningen i Figur 17 nedan. För en annan stationsutformning krävs att en ny analys 
genomförs. Huvudsyftet med denna fallstudie är således främst att illustera processen. 

 

Figur 14. Stationslayout för den påhittade station som analysen genomförs för. 

Observera att det studerade scenariot utgår från att olycka inträffat, det vill säga att brand 
utbrutit. Tekniska system som påverkar brandens utveckling, som exempelvis sprinkler eller 
liknande, analyseras inte i denna modell utan den berör endast utrymmandes beteende. 
Sådana tekniska system bör analyseras separat ur kostnads-nytta hänsyn. 

Denna analys utgår från agerandet hos enskilda individer och informationsbehovet utifrån 
detta. I ett verkligt scenario spelar andra personers agerande in på besluten hos individen 
genom så kallad social påverkan. Detta är vanligt inom utrymningsscenarier och innebär i 
princip att individen anpassar sitt beslutsfattande efter gruppens [83]. Sådant beteende är 
dock svårt att förutspå och därför utgår analysen från individers agerande. Genom att 
analysera individers informationsbehov kan önskat agerande uppmuntras hos de första 
individerna och på så sätt kan även önskat agerande hos gruppen uppmuntras. 

9.1 Beskrivning av brand- och utrymningsscenario samt roller vid utrymning 
Det brand- och utrymningsscenario som studeras grundar sig i det utrymningsscenario som 
anges – anvisningarna för utrymningsberäkningar på station från förvaltning för utbyggd 
tunnelbana (FUT) inom Stockholms läns landsting [84]. Händelseförlopp för detta scenario 
beskrivs i Tabell 3 nedan. 
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De tider som anges för utrymning av tågen är specificerade i anvisningen och baseras på 
antaganden. Dessa tider berörs inte vidare i denna fallstudie utan fallstudien utgår från att en 
så effektiv utrymningsprocess som möjligt ska eftersträvas. Tiderna berörande utrymning i 
tabellen nedan ska därför endast ses som ett underlag till hur hög persontäthet som det kan 
tänkas vara i olika delar av utrymningsförloppet. 

Tabell 3. Sammanfattning av brandförlopp beskrivet i [84]. 

Tid Händelse 

0 min Branden startar i tåg 1 

3 min Tåg 1 anländer till stationen 
Samtliga personer i den branddrabbade vagnen samt hälften av personerna i de 
övriga vagnarna börjar röra sig mot uppgångarna 

4 min Tåg 2 anländer 
Samtliga kvarvarande i tåg 1 börjar utrymma 
Hälften av personerna i varje vagn i tåg 2 börjar utrymma 

5 min Samtliga kvarvarande personerna i tåg 2 börjar utrymma 

6 min Dörrarna till glasburen närmast branden blir blockerade, personer som befinner 
sig på plattformen utanför utrymningsplatsen väljer inte längre denna uppgång 

 

I det studerade scenariot utbryter branden i mitten av ett av tågen. I och med att stationen är 
symmetrisk har därför endast halva stationen studerats, vilket visas i Figur 15. Där framgår 
också placeringen för personer som tillhör de olika rollerna. I figuren visas även 
stationsutformning, där utrymning från plattformen sker in i något av sidoskeppen och sedan 
vidare via trappor eller rulltrappor till hisshallen. Här utrymmer man vidare, antingen genom 
att välja någon av de fem utrymningshissarna eller fortsätta förbi dessa till bakomliggande 
trappa.  

 

Figur 15. Illustration över rollernas placering på tunnelbanestationen. Det blå tåget (nederst) är i detta fall Tåg 1 och 

det lila är Tåg 2. Stjärnan motsvarar brandplaceringen i Tåg 1. 

De roller som bedöms vara relevanta utifrån detta scenario är följande: 

1. Person som utrymmer från Tåg 1 inom brandvagnen. 
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2. Person som utrymmer från Tåg 1 i ej branddrabbad vagn. 
3. Person som utrymmer från Tåg 2. 
4. Person på perrongen som är på väg att lämna stationen. 
5. Person på perrongen som är på väg att ta ett tåg till annan station. 
6. Person i rulltrappsutrymme som är på väg att lämna stationen. 
7. Person i rulltrappsutrymme som är på väg mot tågen. 
8. Person som befinner sig i hisshall och är på väg att lämna stationen. 
9. Person som befinner sig i hisshall och är på väg mot tågen. 
10. Person som befinner sig i hiss på väg ut från stationen. 
11. Person som befinner sig i hiss på väg ner till tågen. 
12. Person i biljetthall innanför spärrarna. 
13. Person i biljetthall utanför spärrarna. 
14. Person som är på väg in i byggnaden. 

Rollerna illustreras i Figur 15 ovan och baseras på placering, incitament för utrymning och 
lokalkännedom. Vidare förklaring ges för respektive kategori nedan. 

Observera att dessa roller kan tilldelas samma person vid olika delar av utrymningsförloppet. 

Det antas att rökspridningen från branden kan bli sådan att de utrymmande från plattformen, 
speciellt roll 1-3 ovan, utsätts för denna till viss del. Det antas även att denna, med hänsyn till 
de tekniska system som finns, till viss del kan spridas in i de avskilda delarna med trappa och 
rulltrappa under utrymningsförloppet. Dock antas denna spridning vara relativt begränsad och 
vidare spridning till hisshallen antas inte ske. 

9.2 Behovsanalys för önskat utrymningsbeteende 
Nedan redovisas behovsanalys för de olika utrymningsroller/-faser som listats ovan. För varje 
persontyp så redogörs för hela utrymningsförloppet. 

För att tillgodose identifierade behov finns ett antal tekniska system som föreslås kunna 
användas. Det bör dock poängteras att det här inte finns några utförda fullskaleförsök där 
nyttan med olika system bekräftats. De rekommenderas därför att de system som föreslås 
testas i laboratorie- eller fullskalesammanhang i enlighet med metodiken som ges i [48]. 

9.2.1 Person som utrymmer från brandvagnen i tunnelbanetåg – Typ 1 
Utrymmande typ 1 har sannolikt varseblivits branden i tåget, oavsett om detta annonserats via 
tågens PA-system eller inte. Sannolikt har personerna sett rök och flammor i tåget. Utifrån 
denna upplevelse samt utrymningslarmet kan bedömning av lämplig utrymningsstrategi göras. 
Eventuellt kan sikten vara försämrad av rök. 

Önskat utrymningsagerande 
Det önskade utrymningsbeteendet för denna persontyp är att så fort som möjligt lämna tåget, 
gå till närmsta utrymningsväg och fortsätta ut till det fria.  

Vilken fördelning av utrymmande som väljer trappa respektive hiss som krävs för att få 
”optimala” utrymningsförhållanden är olika beroende på stationsutformning. Sannolikt 
kommer dock en större andel utrymmande via hiss än det som uppskattats utifrån studierna i 
avsnitt 5.1 innebära kortare utrymningsförlopp. Detta är därför önskvärt att göra hissen så 
attraktiv som möjligt för att öka effektiviteten i utrymningen. 
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Informationsbehov 
De utrymmande behöver information om hur de tar sig till säker plats. Det kan vara första 
gången för en person som utrymmer som de befinner sig på stationen, vilket gör att behovet 
av tydlig information om var och hur man tar sig ut är viktig.  

På tåg 
Personerna är enligt ovan redan medvetna om branden. Om de får specifik 
utrymningsinstruktion förstärks denna troligtvis av brandsignalerna som upplevs. Information 
om att utrymma tåget kan ge ett snabbare agerande och information om att fortsätta ut från 
stationen kan även förstärka liknande information på stationen. 

På perrong 
På perrongen behövs tydlig information om vart personen ska gå för att komma till säker plats. 
Fortsatt information om att stationen ska utrymmas för att undvika att personerna stannar på 
perrongen för länge behövs. 

För personer med fysiska funktionsnedsättningar behöver informationen kompletteras med 
information om hur de kan ta sig ut. 

I rulltrappsdel 
I rulltrappsdel behövs information om hur man tar sig vidare ut så effektivt som möjligt (ex. 
använda all tillgänglig trappkapacitet).  

För personer med funktionsnedsättningar behöver informationen kompletteras med hur de 
kan ta sig ut. Om de behöver vänta på hiss eller liknande kan de behöva ytterligare information 
om att utrymmet de väntar i är säkert och skyddat mot rökspridning från perrongen utanför. 
De behöver även feedback om att hissen fungerar och är i rörelse. 

I hisshall 
I hisshallen behövs information om att hissarna kan användas även för utrymning. Man 
behöver även information om att hisshallen är skyddat mot brand och rök. Utrymmande 
personer behöver även informeras om att trappan kan användas för utrymning. Vid trappan 
bör det även informeras om hur lång denna är för att förbereda utrymmande på den 
förestående arbetsinsatsen. Det behövers sannolikt även information om att hissarna fungerar 
och är i rörelse. 

Antagandet om användande av utrymningshissar samt väntetider är relativt höga men inte 
helt orimliga med grund i den diskussion som förs i avsnitt 5.5. För att uppnå detta krävs att de 
utrymmandes trygghetskänsla kopplat till hiss och hisshall höjs. Det behövs även information 
till de utrymmande om att både hiss och hisshall är säkra utrymmen att använda och vistas i. 
Specifikt bör de områden där utrymmande upplevt de största riskerna enligt studierna i avsnitt 
5 belysas. 

Här bedöms det inte behövas specifik information för personer med funktionsnedsättningar 
eftersom att deras önskade agerande är samma som övriga utrymmandes. 

I hiss 
Problematiken kring trängsel i hiss har inte studerats i några av de studier som hittats om 
utrymningshissar. Detta är därför ett område där ytterligare studier borde genomföras och för 
att få tillförlitlig information bör fullskaleförsök genomföras med mycket människor som 
utrymmer från en liknande miljö.  



 

Användande av utrymningshissar vid utrymning av tunnelbanestation  Rapportnummer   BSL 2018:02   Sida:   42 av 59 

 

Normalt antagen personbelastning för när personer istället antas invänta nästa hiss är cirka 4,5 
personer/m2 [51]. Detta värde är från ”normalanvändning”, och behöver alltså inte 
nödvändigtvis vara detsamma vid en nödsituation. Huruvida hissen blir mer eller mindre lastad 
i en nödsituation är inte utforskat men det kan konstateras att ju fler personer som använder 
samma hiss, desto effektivare blir utrymningsförloppet. För dimensionering av hissarna i 
tunnelbanan ges hissens märklast av SS-EN 81-20. Denna anger exakt last för olika korgareor 
som hissen ska dimensioneras för. I princip innebär detta att dimensionering görs för 5,5 
personer/m2 med medelvikt på 75 kg. Detta är alltså högre än det som anges ovan som normal 
last vid användning. Därav bedöms inte överlast vara det primära problemet utan snarare att 
personer blockerar dörren. 

I och med att man i beräkningarna valt ett högt värde för hisslastningen är även underlastning 
eller suboptimal användning av hissen ett potentiellt problem. För att hissarna ska fyllas till 
den grad som antagits bedöms det därför även finnas ett informationsbehov hos de 
utrymmande som är på väg in i hissen om hur många som hissen kan transportera. 

När hissen är på väg upp behövs information om att hissen är i rörelse. 

I trappa 
Enligt en studie som genomförts vid Lunds Tekniska Högskola i samarbete med Briab och 
Debrand [2] kan trötthet vid utrymning uppåt leda till att personer behöver vila regelbundet 
och i vissa fall kan utrymning kanske inte slutföras på grund av trötthet. I de experiment som 
genomfördes fanns deltagare som behövde vila med ungefär 15-20 höjdmeters mellanrum, 
vilket tyder på att behov kan finnas av ytor för vila med sådana intervall. För att undvika att 
personer stannar i trappan och vilar behöver man även information om hur långt man som 
utrymmande har till nästa sådan plats för vila. 

Studien visade även att inte alla nödvändigtvis klarar att ta sig hela vägen upp för en väldigt 
lång trappa [2]. Det kan därför finnas behov av att kunna byta transportmedel till hiss en bit 
upp i trappan. Det behövs då även information att denna möjlighet finns och var, för att på 
samma sätt som ovan, undvika att personer stannar och vilar nära möjligheten till 
hisstransport. 

I biljetthall 
Här behövs information om att utrymma ut ur hallen så att personerna inte stannar och väntar 
i hallen på att stationen åter ska tas i bruk. 

Åtgärdsförslag 
För att tillfredsställa informationsbehoven som listats ovan föreslås nedan åtgärder. 

På tåg 
Från tåget kommer denna persontyp sannolikt utrymma oavsett instruktion, i och med att de 
ser att det brinner. Dock kan ett utrymningslarm eller instruktionsmeddelande från tågföraren 
förstärka budskapet och effektivisera utrymningsprocessen. Om de redan på tåget får 
instruktioner om att lämna stationen kommer denna information enklare kunna uppfattas 
även under resterande delar av utrymningsförloppet. 

På perrong 
På perrongen behövs ett talat utrymningslarm med information om att stationen ska 
utrymmas. För att de utrymmande ska veta vart de ska gå behövs även skyltning som tydligt 
visar vart man ska ta vägen. Den ”vanliga” stationsinformationen behöver här förtydligas med 
vägledande markeringar så att den utrymmande vet att vägen denna väljer leder till en säker 
utgång.  
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För att tydliggöra att utrymning ska ske bör de vanliga informationsmedlen användas i så stor 
utsträckning som möjligt eftersom att personer i normalfallet söker information här. Även 
andra naturliga informationskällor, som till exempel reklamskyltar och liknande bör användas i 
så stor utsträckning som möjligt för att förmedla information om att utrymning ska ske. Exakt 
utformning av eventuella meddelanden på reklamskyltar har inte analyserats i denna rapport 
eftersom det kräver mer detaljerad information om exakt placering och utformning av 
reklamskyltarna. 

För den aktuella stationslayouten kan båda uppgångarna förses med samma sorts 
skyltning/vägledande markeringar eftersom stationen är symmetrisk. Det behöver dock 
framgå att även personer med funktionsnedsättningar också kan ta sig ut säkert. 

I rulltrappsdel 
I rulltrappsdelen bör utrymningslarmet fortsätta med information om att stationen ska 
utrymmas. Ett annat meddelande behövs sannolikt i hisshallen och då kan övergångszonen 
lämpligtvis placeras i rulltrappan. 

För att förtydliga utrymningen bör skyltar över rulltrapporna visar att de kan användas för 
transport uppåt. Detta är för att så högt personflöde som möjligt ska uppnås och extra viktigt 
om en rulltrappa är stoppad, så att inte denna lämnas i tron om att den är till för personer som 
ska ned till perrongen. 

För personer med funktionsnedsättningar behövs vägledande markering som visar att de ska 
använda hiss och var de ska transportera sig för detta. Denna markering måste vara tydligt 
utformad så att endast personer med funktionsnedsättningar följer den (det vill säga endast 
försedd med rullstolssymbol). Vid hissen bör det finnas information om att man sitter i säkert 
utrymme utanför hissen och att man är skyddad mot brand och rök på perrongen. Man 
behöver även få feedback om att hissen fungerar och är i rörelse medan man väntar. 

I hisshallen 
Först när den utrymmande kommit till hisshallen bör det talade utrymningslarmet informera 
om att utrymning kan ske med hiss. Det bör även framgå att hissen kan användas vid brand 
och att hisshallen är ett skyddat utrymme mot brand och rök. Här bör alltså meddelandet vara 
ett annat än på perrong och i nedre delen av rulltrappan.  

Här är det även viktigt att utformningen av meddelandet görs så att det blir enkelt att uppfatta 
och det bör heller inte innehålla för många informationsbitar. Enligt en studie från Lunds 
Tekniska Högskola utförd 2006 [85] bör ett talat utrymningsmeddelande inte innehålla fler än 
fem informationsbitar för att utrymmande ska kunna ta till sig och komma ihåg informationen. 
Antalet informationsbitar i det talade meddelandet bör därför inte överskrida detta. 

Vägledande markering behövs där det tydligt visas att hissen kan användas vid utrymning. Det 
bör läggas extra vikt vid att tydliggöra att hissen kan användas av alla utrymmande. Risk finns 
annars att personer inte använder hissen då de tror att denna endast är för personer med 
funktionsnedsättningar. Denna situation har diskuterats i [48] och exempel på utformning av 
vägledande markering visas nedan.  
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Figur 16. Utrymningsskyltning för hissutrymning. 

Till trappan bör traditionell vägledande markering användas, där det framgår att personer som 
har funktionsnedsättningar inte ska ta denna väg. Det bör även sättas upp skylt på väggen 
utanför trappan hur lång trappan är så att personerna är informerade om vad de väljer. Här 
bör höjden på trappan räknas om till våningsplan för att öka förståelsen hos den utrymmande. 

Det bedöms sannolikt att vissa personer bestämmer sig för att byta utrymningsväg om det 
upplevs som att väntetiden till hissen är alldeles för lång. Detta baseras både på utförda 
enkätstudier [63]–[65] samt den VR-studie som gjorts [66] där stora andelar visade låg 
acceptans mot väntetider. I enkätstudierna angavs även köbildning som en av de största 
upplevda riskerna vid utrymnings med hiss.  

För att tillgodose detta beteende bedöms det positivt att det finns möjlighet att nå en 
utrymningstrappa från hisshallen. Ingångar till trappan bör ses över så att det är möjligt att ta 
sig till trappan från de delar av kön till hissarna som kan förväntas ha längst upplevd väntetid. 
Denna möjlighet finns med den aktuella layouten. 

För att den utrymmande ska förstå att hissarna fungerar och är i rörelse bör det förtydligas 
med system som visar detta i hisshallen. Eventuellt skulle en tavla som visar hissarnas 
placering i realtid kunna ge längre accepterad väntetid. Detta behöver dock verifieras genom 
försök för att säkerställa att rätt information förmedlas. 

Här bör även finnas tvåvägskommunikation till ständigt bemannad plats, till exempel 
trafikledning för att instruktioner ska kunna förmedlas om något oväntat skulle inträffa. 
Avsikten med detta system är att någon i hisshallen ska kunna kommunicera med trafikledning 
eller liknande för att fungera som backup om andra system skulle fallera. Tanken är inte att 
samtliga ska kunna kommunicera. 

I hiss 
För att nå önskade persontätheter i hissen bör det tydligt framgå hur många personer som 
hissen klarar av att lasta. För att skydda mot att hissar hålls kvar för länge av personer som står 
i dörröppningen och därmed förhindrar dörrarna att stänga bör hissarna utformas med ett 
system som känner av om en hiss som är lastad blir uppehållen från att åka genom att någon 
blockerar dörrens stängning. Detta kan exempelvis utföras genom att hissen registrerar vikten i 
korgen och när den fyllts upp till en viss vikt så startar en timer. När detta system indikerar att 
hissen stått för länge behöver informationen vidarebefordras till personerna i hissen, till 
exempel genom att den ger ett rött sken och ett talat meddelande om varför hissen inte kan 
avgå. En annan metod för att tydliggöra detta är att använda mer aggressiv dörrstängning för 
att indikera för personer att hissen ska avgå. Detta kan dock skapa onödig frustration bland 
utrymmande, vilket bör undvikas. Utformningen av denna sorts system bör därför undersökas 
vidare för att säkerställa att systemet levererar rätt information till den utrymmande. 



 

Användande av utrymningshissar vid utrymning av tunnelbanestation  Rapportnummer   BSL 2018:02   Sida:   45 av 59 

 

Även i hissen är det viktigt att personerna får feedback om att hissen rör på sig. Speciellt 
eftersom att våningsantal inte passerar som i en byggnad. Detta kan uppnås till exempel 
genom rullande pilar som går i hissens riktning på hissdisplayen eller genom att något visuellt 
visas utanför korgen som indikerar rörelse. Eventuellt kan även våningsräknare användas som 
anger den ekvivalenta våningsplaceringen i förhållande till höjden men detta skulle även kunna 
förvirra personer så man bör testa en sådan utformning innan den tillämpas skarpt. 

I trappa 
För att tillgodose behovet i trappan bedöms det vara nödvändigt att ha ställen att vila på i 
trappan. Med grund i den studie som hänvisats till ovan kan behov av sådan plats finnas minst 
var 20:e meter. Det bör då även finnas skyltar med information i trappan med jämna 
mellanrum hur långt det är till nästa sådan plats för att undvika att utrymmande stannar i 
trappan på vägen upp.  

De personer som inte kan utrymma hela vägen kan, enligt ovan, ha behov av att kunna byta 
utrymningsmedel till hissen. Detta bör dock inte få påverka pågående utrymningsförlopp, i och 
med att den väntande här är säkrare än i hisshallen. Det bör därför vara så att hissarna endast 
trafikerar dessa platser när de inte längre behövs för utrymning av personer från perrongen. 
Det bör dock framgå att väntetiderna kan bli stora för hissen på dessa platser. 

I biljetthall 
Här bör det talade utrymningslarmet tala om för personer att de ska lämna stationen så att de 
inte uppehåller sig i hallen. Vägledande markering bör finnas som visar vart man ska gå. Även 
markering anpassad för personer med funktionsnedsättningar bör finnas. 

9.2.2 Person som utrymmer från Tåg 1 i ej branddrabbad vagn – Typ 2 
Denna persontyp liknar till stora delar Typ 1 med skillnaden att de inte fått samma tydliga 
signaler om att tåget de befinner sig på brinner.  

Önskat utrymningsagerande 
Persontyp 2 har samma önskade utrymningsagerande som persontyp 1. 

Informationsbehov 
I stort har persontyp 2 samma önskade utrymningsagerande som persontyp 1. Det skiljer sig 
dock på tåget i och med att personen här inte fått samma tydliga signaler att det brinner. Det 
behövs därför tydlig information om detta. 

Åtgärdsförslag 
För att tillfredsställa informationsbehovet bör det ges information om att tåget brinner och att 
man ska utrymma genom stationen, till det fria. Detta kan förmedlas antingen genom ett talat 
utrymningslarm eller genom informationsmeddelande från lokföraren. 

9.2.3 Person som utrymmer från Tåg 2 – Typ 3 
Denna persontyp har samma behov som persontyp 2 och dessa kan även förmedlas på samma 
sätt. 

9.2.4 Person på perrongen som är på väg att lämna stationen – Typ 4 
Denna persontyp är någon som befinner sig på perrongen med avsikt att lämna denna och gå 
ut ur stationen. Till exempel en passagerare från ett tåg med denna station som mål. 
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Önskat utrymningsbeteende 
I och med att personen redan har för avsikt att lämna stationen är det önskade agerandet att 
fortsätta med detta. 

Informationsbehov 
Persontypen har inget stort informationsbehov eftersom denne har för avsikt att uppfylla sitt 
önskade beteende. Det är dock viktigt att de inte förmedlas information som får dem att 
omvärdera sitt mål.  

Åtgärdsförslag 
Inga specifika system bedöms behövas men de system som anges under 1 kan underlätta även 
denna persontyps utrymning. 

9.2.5 Person på perrongen som är på väg att ta ett tåg till annan station – Typ 5 
Denna persontyp är någon som står på perrongen och väntar att ta ett tåg till en annan 
station. Personen har alltså ett incitament att invänta tåg för vidare transport. 

Önskat utrymningsbeteende 
Det önskade beteendet är att personen slutar vänta på perrongen och utrymmer. När 
personen väl börjat utrymma är det önskade beteendet likt persontyp 1. 

Informationsbehov 
Det främsta behovet som persontypen har är att tåg inte längre kommer trafikera stationen 
och att man ska hitta andra färdvägar. Detta tar bort personens incitament att vänta på 
perrongen.  

Utöver detta är informationsbehovet likt persontyp 1. 

Åtgärdsförslag 
För informera om att tåg inte trafikerar stationen bör det ordinarie trafikinformationssystemet 
ange detta. Där bör även framgå att man ska uppsöka andra färdmedel för att personen ska 
börja utrymma. 

9.2.6 Person i rulltrappsutrymme som är på väg att lämna stationen – Typ 6 
Denna person har samma behov som persontyp 4. 

9.2.7 Person i rulltrappsutrymme som är på väg mot tågen – Typ 7 
Den här persontypen befinner sig vid tiden för utrymningslarmet i rulltrappen och är på väg 
ner till perrongen för att ta ett tåg. Likt persontyp 5 finns för denna persontyp alltså ett 
incitament att gå ut på perrongen. 

Önskat utrymningsagerande 
För att inte försinka övrig utrymning är det önskade agerandet att personen vänder och börjar 
utrymma innan personen gått ut på perrongen.  

I övrigt är önskat agerande likt persontyp 1. 

Informationsbehov 
Även för denna persontyp är det viktigt att information förmedlas att tåg inte längre trafikerar 
stationen och att andra färdmedel ska väljas. 

Utöver detta är informationsbehovet likt persontyp 1. 
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Åtgärdsförslag 
För att få personen att vända om innan de går ut på perrongen bör man använda sig av 
skyltning. Att lägga in information om detta i det talade meddelandet kan skapa problem i 
formuleringar för att inte ge fel signaler till övriga utrymmande.   

Man bör ha avrådande skyltning som indikerar att man inte ska gå ut på stationen. Ett exempel 
som i en nyligen genomförd studie visat fungera bra visas i Figur 17 [86]. Lamporna på sidan 
om skylten blinkar i denna utformning för att fånga uppmärksamheten hos personerna. 

 

Figur 17. Exempel på avrådande skyltning [86]. 

Här bör man dock överväga att ersätta den överkryssade vägledande markeringen med en 
informationstext eller enkelriktat symbol eller liknande. Detta för att inte ha en ”vanlig” 
vägledande markering på ett oönskat ställe i normalfallet. Alternativt kan detta lösas genom 
att hela den sammansatta skyltningen visas på en display som endast ger denna information 
vid brand på perrongen. 

Om trafikskyltar finns i rulltrappsutrymmet så bör dessa ge samma information som nämns för 
persontyp 5 ovan. Alltså att tåg inte trafikerar stationen och att andra färdmedel ska uppsökas. 
Detta för att ta bort incitamentet för personen att gå ut på perrongen. Dessa kan då även 
användas för att uppnå målet ovan, det vill säga att personer inte ska fortsätta ut på 
perrongen.  

9.2.8 Person som befinner sig i hisshall och är på väg att lämna stationen – Typ 8 
Denna person har samma behov som persontyp 4. 

9.2.9 Person som befinner sig i hisshall och är på väg mot tågen – Typ 9 
Likt persontyp 5 och 7 så är denna personen på väg till tågen med målet att ta sig vidare till en 
annan station. Det finns alltså även här ett incitament att röra sig mot övrigas 
utrymningsriktning. 

Önskat utrymningsbeteende 
Det önskade beteendet för denna persontyp är att vända i hisshallen, innan rulltrapporna ner 
till perrongen. 

I övrigt är önskat agerande likt persontyp 1. 

Informationsbehov 
Även för denna persontyp är det viktigt att information förmedlas att tåg inte längre trafikerar 
stationen och att andra färdmedel ska väljas. Det är även viktigt att det informeras tydligt om 
att rulltrapporna inte ska användas för att ta sig ner till stationen för att inte få ett motflöde i 
dessa när utrymmande ska upp. Detta är speciellt viktigt om någon rulltrappa stannas. 

Utöver detta är informationsbehovet likt persontyp 1. 
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Åtgärdsförslag 
I grunden krävs liknande åtgärder som för persontyp 7 kan användas för att få denna 
persontyp att inte gå ner för rulltrapporna. Dock rekommenderas det att man inte använder 
sig av blinkande lampor då detta kan påverka upplevelsen i hisshallen och stressa personer till 
att välja trappan framför hissen. 

Man bör även här överväga utformningen av skyltningen och antingen köra på en 
informationstext eller en markering som visar att det är enkelriktat för att undvika 
problematiken med att ha en utrymningsskylt felplacerad i normalläget. 

Även här bör trafikskyltningen informera om att tågen inte trafikerar stationen och att 
alternativa färdvägar ska uppsökas. Dessa bör även, enligt ovan, kunna användas för att uppnå 
målet med att personer inte ska fortsätta ner mot perrongen. 

9.2.10 Person som befinner sig i hiss på väg ut från stationen – Typ 10 
Denna person har samma behov som persontyp 4. 

9.2.11 Person som befinner sig i hiss på väg ner till tågen – Typ 11 
Denna persontyp är alltså i hissen och på väg ner till stationen för att ta ett tåg när 
utrymningen påbörjas.  

Önskat utrymningsagerande 
Det önskade beteendet är att personen väntar tills hissen gått tillbaka upp till biljetthallen och 
här kliver ur hissen för att sedan lämna biljetthallen. 

Informationsbehov 
Personen behöver information om vad som inträffat samt att stationen inte trafikeras vidare. 
Detta för att personen inte ska försöka ta sig ner till spårnivå. 

Åtgärdsförslag 
Hissen bör utformas så att den vänder direkt larmet går så att personerna i hissen inte får 
chansen att gå ut på spårnivå. Det bör även ges ett meddelande i hissen som informerar om 
vad som händer och varför. Meddelandet kan även informera om att stationen inte längre 
trafikeras och att andra vägar ska väljas. 

När hissen nått biljetthallen kan instruktionen att den ska lämnas förstärkas genom att ett rött 
fast sken tänds inne i hissen. 

9.2.12 Person i biljetthall innanför spärrarna – Typ 12 
Denna persontyp har också kommit till stationen för att ta ett tåg men har ännu inte hunnit in i 
hissen.  

Önskat utrymningsbeteende 
Det önskade beteendet är att personerna inte försöker följa med hissarna ner utan utrymmer 
biljetthallen. 

Informationsbehov 
Personerna behöver information om att utrymning sker från stationen och att den inte längre 
trafikeras utan att andra vägar ska väljas.  

Åtgärdsförslag 
Även för dessa kan ett rött sken i hissen tillsammans med en informationstext få dem att inte 
gå in i hissen när den kommer.  
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Beroende på hur biljetthallen utformas skulle denna problematik även kunna ”byggas bort” 
genom att hissdörrarna vid utrymning öppnar åt andra hållet där en utrymningskorridor finns. 
Detta skulle kunna underlätta en utrymning. 

Det talade utrymningsmeddelandet här bör informera om att utrymning pågår samt att 
stationen inte trafikeras och att andra vägar ska väljas. Denna information bör även framgå på 
trafikskyltarna i biljetthallen. 

9.2.13 Person i biljetthall utanför spärrarna – Typ 13 
Denna persontyp är inne i biljetthallen men har ännu inte hunnit passera spärrlinjen. 

Önskat utrymningsbeteende 
Det önskade beteendet är att inte försöka passera spärrlinjen och gå ut ur byggnaden för att 
inte stoppa upp utrymningsflödet. 

Informationsbehov 
Samma som persontyp 12, det vill säga att utrymning sker och att stationen inte längre 
trafikeras. 

Åtgärdsförslag. 
Om möjligt bör spärrarna styras till att endast släppa ut personer och inte fungera för 
inpassage. Detta kan dock innebära andra problem vid till exempel insats och liknande, vilket 
innebär att lösningen bör ses över innan den implementeras. 

Detta kompletterat med information på trafikskyltar och i det talade meddelandet enligt ovan 
bedöms ge tillräcklig information. 

9.2.14 Person som är på väg in i byggnaden – Typ 14 
Denna persontyp är inte inne i byggnaden/biljetthallen ännu men är på väg dit. 

Önskat utrymningsagerande 
I och med att personen inte är inne i byggnaden/biljetthallen så är det önskade beteendet att 
denne inte heller ska gå in. 

Informationsbehov 
Likt ovan behövs information om att stationen inte trafikeras och att andra vägar ska väljas. 

Åtgärdsförslag 
Trafikskyltar bör signalera ovanstående även utanför stationen. 

9.3 Sammanfattning av åtgärdsförslag 
Ovanstående analys har kommit fram till nedanstående åtgärdsförslag. Placeringen av dessa 
illustreras även i Figur 18. 

Observera dock att systemen som föreslås nedan är baserade på en bedömning och för att få 
system som fungerar som avsett måste dessa testas i realistiska miljöer. Denna analys är 
endast ett exempel på hur man kan gå till väga för att välja ut vilka system som man sedan 
testar i större skala. Det ska även tydliggöras att nedanstående åtgärdsförslag bygger på en 
hypotetisk stationsutformning och denna analys är primärt avsedd att vara ett exempel för att 
illustrera tankegångar och principer. Det är alltså inte tänkt att detta direkt kan appliceras 
oavsett stationsutformning. 

I tåg 
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1. Utrymningsmeddelande/information där det förklaras vad som har hänt och att 
utrymning ska ske. 

 

På perrong 

2. Talat utrymningsmeddelande med information om att stationen ska utrymmas. 
3. Här bör skyltning för utrymning tydligt finnas. Även skyltning anpassad för personer 

med funktionsnedsättningar. Skyltningen bör dock inte innehålla hissymbol. 
4. Trafikskyltar som informerar om att stationen inte längre trafikeras och att annan väg 

ska väljas. 
5. Reklamskyltar slås om och informerar om att utrymning ska ske. 

I rulltrappsdel 

6. Samma meddelande som ovan. 
7. Skyltning som tydligt visar hur man tar sig ut. Tydlig skyltning som visar hur personer 

med funktionsnedsättningar ska ta sig till hisshallen. 
8. Information vid hissen om att denna fungerar vid brand samt att utrymmet är skyddat 

och att hissen rör på sig. 
9. Tydlig skyltning för personer på väg ut mot spåren att vända om och utrymma. 

Exempelvis genom att använda trafik-/informationsskyltning. 
10. Om trafikskyltar finns ska dessa informerar om att stationen inte längre trafikeras och 

att annan väg ska väljas. 

I hisshall 

11. Ett annat talat utrymningslarm där det informeras om att hiss kan användas för 
utrymning och att hisshallen är ett säkert utrymme. 

12. Skyltning anpassad för hissutrymning samt traditionell skyltning till trappan. Vid vägen 
in till trappan bör det även finnas en skylt som beskriver trappans höjd omvandlat till 
normala våningshöjder. 

13. Möjlighet att ta sig in i trappan från de bakre delarna av kön till hissen. 
14. Informationssystem som visar att hissarna är i rörelse. 
15. Tvåvägskommunikation till ständigt bemannad plats. 
16. Tydlig skyltning för personer på väg ned för rulltrapporna om att dessa inte ska 

användas för nedåtpassage. Exempelvis genom att använda trafik-
/informationsskyltning. 

17. Trafikskyltar ska informera om att stationen inte längre trafikeras och att annan väg 
ska väljas. 

I hiss 

18. Information om antalet personer som hissen kan transportera. 
19. Fast rött sken som tänds när hissen ska tömmas. 
20. Informationssystem som visar att hissen är i rörelse, exempelvis ”springande” dioder 

eller ekvivalent våning. 
21. System som talar om varför hissen inte kan åka om den varit stilla för länge i lastat 

läge. 
22. Meddelande om att utrymning sker och att stationen tagits ur bruk. Detta spelas 

endast när hissen börjar tas i bruk för utrymning (för de som får sin hissresa avbruten). 

I trappa 
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23. Utrymme för utrymmande att stanna och vila utan att störa flödet i trappan var 20:e 
höjdmeter samt regelbunden information om avståndet till dessa platser. 

24. Möjlighet att byta utrymningsväg till hiss samt information om hur detta byte 
fungerar. 

I biljetthall 

25. Talat utrymningsmeddelande som talar om för personer att lämna stationen. 
26. Vägledande markering som visar hur man tar sig ut. Även markeringar anpassade för 

personer med funktionsnedsättningar. 
27. Trafikskyltar ska informera om att stationen inte längre trafikeras och att annan väg 

ska väljas. 
28. Åtgärder bör vidtas för att motverka inpassage av resenärer. 

Utanför stationen 

29. Trafikskyltar ska informera om att stationen inte längre trafikeras och att annan väg 
ska väljas. 

I projektering 
Nedanstående listas förslag på åtgärder för att få en tydligare uppfattning kring de faktorer 
som i denna fallstudie identifierats som osäkra. Detta är alltså punkter som bör behandlas i 
vidare projektering. 

30. Efter att förslag på system utformats med analysverktyget ovan bör dessa testas i 
laboratorieförsök för att säkerställa att informationen uppfattas korrekt. I denna sorts 
försök kan även olika mindre ändringar testas för att se hur systemet ska utformas för 
att fungera på bäst sätt.  

31. Efter laboratorieförsöken bör även fullskaleförsök utföras vid färdigställande för att 
säkerställa att det inte sker motsägelser i systemen. 

32. I utrymningsberäkningar bör det ingå en känslighetsanalys gällande antagna vägval, 
accepterade väntetider samt persontätheter i hiss då dessa värden är mycket osäkra. 

33. Säkerställa att hisshall och rulltrappsutrymme är tillräckligt stort för att hantera de 
som kan tänkas köa till hissar och trappa. Här bör även persontätheter i dessa 
utrymmen studeras, då man sannolikt har lägre persontätheter här än i tåg och i hiss. 
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Figur 18. Illustration över var de olika åtgärderna är placerade. Observera att detta endast är principer och exakta 

placeringar redovisas inte. 

9.4 Diskussion kring utformning av utrymningssystem 
Ovan redovisas ett exempel på hur en behovsanalys för utrymning via hiss från en 
tunnelbanestation kan genomföras. Detta exempel ger ett antal åtgärdsförslag som bör 
utredas för att ett ändamålsenligt system för utrymning ska kunna utformas.  

De system som ska tillämpas bör dock testas i avsedd miljö, antingen genom fullskaleförsök 
eller genom realistiska laboratorieförsök, för att säkerställa att det inte förmedlas budskap 
som är i konflikt i den slutgiltiga utformningen. Detta görs för att undvika utformningar där 
avsikten med systemet kan misstolkas. Det finns många exempel på när system utformats utan 
att genomgå tester och där utrymmande misstolkat den information som getts. Ett par sådana 
fall är utrymningsinformationen som gavs i Södra Länken vid utrymningen 16/6-2008 [87] och 
utformningen av ljussignaler kring utrymningsvägar i svenska tågtunnlar när de testats i 
fullskaleförsök med rök [88]. 

För att undvika sådana missförstånd bör en strukturerad process följas när nya 
utrymningslösningar tas fram. Ett förslag på en såda process visas i Figur 19 nedan. Denna 
process är anammad från ett förslag på forskningsstrategi när utrymningshissar ska användas 
för utrymning i höga byggnader av Nilsson och Jönsson, 2011 [48]. 
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Figur 19. Förslag på process för att säkerställa att nya utrymningslösningar kommunicerar rätt information. 

Anammad från [48]. 

Det som utförs ovan är alltså steg 1 i processen ovan, där problemen identifieras och ett första 
förslag på hur dessa problem ska hanteras ges. Dessa förslag måste sedan testas i 
laboratorieförsök för att säkerställa att rätt information ges och att olika informationssystem 
inte motverkar varandra vid en utrymning. Med den VR-teknik som nu finns tillgänglig kan så 
realistiska laboratorieförsök utföras att den primära ittereringen i processen sker mellan steg 1 
och steg 2, vilket minskar risken för omfattande ändringar i steg 3.  

Efter att en lösning utformats som ger tillfredsställande resultat i steg 2 bör denna slutligen 
testas i fält, vilket alltså innebär att lösningen testas i sitt slutgiltiga utförande. Syftet med 
dessa försök är återigen att säkerställa att rätt information kommuniceras på rätt sätt och att 
inga konflikter finns i informationsflödet. Bättre och mer realistiska laboratorieförsök i steg 2 
ger större sannolikhet för att mindre ändringar krävs i steg 3, vilket oftast är ekonomiskt 
lönsamt i längden.  

10. Förslag på framtida forskning 
Med grund i genomförd litteraturstudie bedöms det behövas ytterligare forskning inom 
följande områden gällande utrymning med hissar: 

Vägval och accepterad väntetid vid utrymning - fullskaleförsök 
Det bedöms behövas fullskaleförsök med utrymningshissar för att tillförlitlig information ska 
kunna fås kring hur en realistisk fördelning mellan trappa och hiss samt hur acceptansen för 
väntetider kan se ut vid en utrymning. Detta skulle även kunna användas som validering av de 
VR-försök som utförts. 

Denna punkt berör primärt utrymning ur byggnader, eftersom att det är främst detta som 
studerats i olika forskningssammanhang tidigare. Dessa försök skulle därför kunna användas 
till att validera hur väl olika metoder/försök i mindre skala uppskattar andelen 
hissutrymmande.  
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Hissutrymning från tunnelbanestation – laboratorie- och fullskaleförsök 
I princip alla genomförda studier har fokuserat på utrymning ur höga byggnader. Det bedöms 
därför behövas försök relaterade till tunnelbanestationer för att agerande i denna miljö ska 
kunna förutspås. Detta görs förslagsvis i VR-miljö till en början eftersom att detta är ett 
kostnadseffektivt sätt att genomföra realistiska laboratorieförsök med möjligheter att enkelt 
testa olika utformningar och tekniska system.  

VR-försök har validerats mot fullskaleförsök tidigare och då har god överensstämmelse 
uppvisats [89], vilket gör att denna metod bedöms ha relativt god tillförlitlighet. Dock behövs 
ytterligare validering kopplat till utrymning med hissar då vissa faktorer som till exempel 
väntetid inte validerats tidigare. 

Vägval och accepterad väntetid vid utrymning i grupp 
De försök som genomförts baseras på individuellt agerande. Dock spelar social påverkan en 
stor roll i en utrymningssituation. Det skulle därför behövas försök med många personer för att 
studera hur detta påverkar vägvalet samt informationsbehovet. Dessa parametrar kan 
påverkas av vilken roll man har i gruppen samt vilken position man har i kön och det är därför 
intressant att studera hur gruppens beteende påverkas av olika system. Denna sorts försök 
skulle eventuellt även kunna ge information om hur persontäthet i hisshall påverkar vägval och 
acceptans samt om det kan finnas risk för överlastning av hissen vid utrymning. 

Denna typ av försök bör dock genomföras efter att de två försöksserierna ovan genomförts. 

Detta för att det ska finnas en statistisk bas att jämföra beteendet med.   
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