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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur det tas hänsyn till personer med 

funktionsnedsättning när det gäller utrymningssäkerheten från byggnadsverk under mark. Sju 

stycken intervjuer genomfördes med representanter för olika företag, organisationer och 

myndigheter för att ta reda på hur ett byggnadsverk under mark kan utformas för att förbättra 

utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning.  

En kostnad-nyttoanalys genomfördes för att utvärdera om de förslag som de intervjuade 

personerna gav var kostnadseffektiva. De förslag som blev rekommenderade av fler än två 

respondenter och som i och med det ansågs vara mest lämpade att undergå en kostnad-

nyttoanalys var Utrymningslarm som fokuserar på flera sinnen, Brandtekniskt avskilda zoner, 

Förhöjda krav på utrymnings-platser och Brandsäkra hissar.  

Dessa förslag bedömdes alla öka utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning 

i byggnadsverk under mark och i och med det öka samhällets välfärd i stort. Utifrån detta 

rekommenderas det att dessa förslag genomförs i byggnadsverk under mark där personer med 

funktionsnedsättning förväntas kunna vistas, för att kunna höja utrymningssäkerheten även för 

dessa människor. 

 

Nyckelord: Utrymning, Funktionsnedsättning, Byggnadsverk under mark och Kostnad-

nyttoanalys.  
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Abstract 

 

The purpose of this thesis was to study how people with disabilities are taken in consideration 

when it comes to the safety regarding the means of egress in structures below ground level. To 

find out how the interior of a structure could be designed to improve the safety regarding the 

means of egress for people with disabilities seven interviews were performed with 

representatives from different companies, organizations and agencies.  

A cost-benefit analysis was made to evaluate if the proposals that were given from the 

respondents were cost-efficient. The proposals that were given by more than two of the 

respondents were deemed most sufficient to undergo a cost-benefit analysis were Alarms 

focusing on different senses, Technically separated zones that are fireproof, Elevated 

requirements for areas of refuge and Fire safe elevators.  

These proposals were all deemed to increase the safety regarding the means of egress for people 

with disabilities in structures below ground level and therefore increase the welfare of the 

society at large. On the basis of this these proposals are recommended for implementation in 

structures below ground level where people with disabilities are expected to reside, to improve 

the safety regarding the means of egress even for these people.   

 

 

Keywords: Means of egress, Disabilities, Structures below ground level and Cost-benefit 

analysis.  
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Akronymer 

BBR - Boverkets byggregler 

PBF - Byggförordningen  

PBL - Plan- och bygglagen 

 

Begrepp 

Byggnadsverk - Ett byggnadsverk definieras enligt PBL som en byggnad eller annan 

anläggning1.  

Byggnad - Enligt PBL är en byggnad en varaktig konstruktion som består antingen av tak eller 

av tak och väggar och som är placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är 

varaktigt placerad på vatten. En byggnad ska dessutom vara avsedd att konstrueras så att 

människor kan uppehålla sig i den.2  

Anläggning – Alla byggnadsverk som inte uppfyller definitionen av en byggnad.   

Nuvärde – Ett framtida värde omräknat till ett jämförbart belopp idag3. 

Brandcell – En avgränsad del av en byggnad, exempelvis vägg eller tak, som kan motstå brand 

under en viss tid4.  

  

 

                                                 
1 Svensk författningssamling (2010:900), plan och bygglag, 1 kapitlet, paragraf 4  
2 Svensk författningssamling (2010:900), plan och bygglag, 1 kapitlet, paragraf 4 
3 Lars Gavelin & Erik Sjöberg, Finansiell ekonomi i praktiken, 2012 
4 Brandskyddsföreningen 
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1. Inledning 

 

Under de senaste åren har urbaniseringen runt om i världen gjort att städer växt sig allt tätare. 

För att kunna ge utrymme att bygga mer över mark har många byggnadsverk, framförallt de 

som hyser de infrastrukturella funktionerna i samhället, fått ett behov av att vara lokaliserade 

under mark. Att allt fler människor kommer befinna sig under marknivå i framtiden och att 

dessa byggnadsverk ska vara tillgängliga för samtliga innebär att ett större fokus på 

säkerhetsfrågor gällande dessa miljöer kommer att behövas. En grupp människor i samhället 

som kan ha svårigheter att utrymma från byggnadsverk under mark är personer med 

funktionsnedsättning. Därför är det viktigt att se till att dessa människor har samma 

förutsättningar som övriga när det gäller att kunna ta sig i säkerhet i händelse av en olycka 

under mark. 

 

1.1 Bakgrund 

Det står skrivet i plan- och bygglagen (PBL) och byggförordningen (PBF) att det i Sverige finns 

ett tillgänglighetskrav på byggnader och att dessa ska vara användbara för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga56. 

Boverket, som är en myndighet som arbetar med samhällsplanering, har regler samlade i 

Boverkets byggregler (BBR) som gäller när det uppförs en byggnad och när en byggnad ska 

ändras. I denna studie har BBR 21 använts.7  

Enligt PBL har en byggnad krav på en del tekniska egenskaper där bland annat tillgänglighet 

och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga är ett av dem8. 

För att uppfylla detta krav ska en byggnad enligt PBF vara projekterad och utförd på ett sådant 

                                                 
5 SFS (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraf 1:3 
6 SFS (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraf 18 
7 Boverket 
8 SFS (2010:900), PBL, 8 kapitlet, paragraf 4 
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sätt att byggnaden är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga9.  

Detta gäller även för andra anläggningar om de kräver bygglov enligt PBF, 6 kap. 1 §, punkt 1, 

2, 3, 5, 8 eller 9. Dessa anläggningar ska dock endast göras tillgängliga utifrån anläggningens 

syfte och i vilken utsträckning det ska vara tillträde för allmänheten10. Det vill säga att dessa 

anläggningar får krav beroende på vilka som kommer förväntas befinna sig där.  

Den informationen i PBL och PBF som gäller personer med funktionsnedsättning, bygger på 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Till lagen och 

förordningen finns tillämpningsföreskrifter i BBR som specificerar vad som gäller vid 

nybyggnation och ändringar av befintliga byggnaders form eller funktion. Till exempel står det 

i dessa tillämpningsföreskrifter i avsnitt 3:132 att entréer ska vara tillgängliga och användbara 

för alla människor. Andra krav som finns beskrivet är bland annat utformning gällande 

nivåskillnader, ytors form och belysning i byggnaden. Dessa föreskrifter behandlar bland annat 

vad som gäller med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I och med att ett 

byggnadsverk är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning så medför det att det är 

tillgängligt för samtliga individer i samhället.  

Ett egenskapskrav enligt PBF, 3 kap. 8 § är att personer som befinner sig i ett byggnadsverk 

under ett brandförlopp ska kunna lämna platsen eller räddas på annat sätt11 . Förutsatt att 

personer med funktionsnedsättning förväntas kunna befinna sig i ett byggnadsverk så ska de 

också ha en möjlighet att kunna utrymma. Det ställer i och med detta ett visst krav på 

frångänglighet, att på egen hand kunna ta sig ut, men det ger också möjligheten för att räddas 

på annat sätt, vilket inte alltid är en helt optimal lösning för personen som ska räddas.  

Det som däremot inte specificeras i lagtext eller är särskilt tydligt i BBR är att alla personer 

oavsett förmåga ska kunna ha möjlighet att på ett säkert sätt kunna utrymma byggnader på egen 

hand, utan att förlita sig på Räddningstjänsten i händelse av till exempel brand. Med andra ord 

är frångängligheten från byggnader inte lika högt prioriterad i samhället som tillgängligheten 

är. 

                                                 
9 SFS (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraf 18 
10 SFS (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraf 19 
11 SFS (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraf 8 
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I forskning gällande utrymning är en av de mänskliga egenskaperna som påverkar utrymningen 

mest den fysiska kapaciteten hos de som ska utrymma12. Byggnader som är utförda med högt 

antal våningar, exempelvis höghus och byggnadsverk under mark, kan vara mycket komplexa 

vilket gör det svårare för människor att utrymma. Framförallt är personer med 

funktionsnedsättning extra utsatta vid en sådan utrymning vilket kan behövas tas mer hänsyn 

till än vad som görs i dagsläget.  

Om ett byggnadsverk som är under mark eller till viss del är under mark har specifika krav vad 

det gäller tillgänglighet och frångänglighet för personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga beror på om det är definierat som byggnad. Det får i sådana fall krav utifrån 

BBR. En anläggning enligt PBF 6 kap. får i viss utsträckning samma tillgänglighetskrav som 

en byggnad har. 

Det saknas forskning som behandlar utrymning uppåt med hänsyn till personer med 

funktionsnedsättning. Det finns forskning som enbart behandlar ämnet utrymning för personer 

med funktionsnedsättning, främst personer med rörelsenedsättning, men i de fallen mer allmänt 

i alla former av byggnadsverk och inte från specifikt byggnadsverk under mark som ändå 

medför en mer svårutrymd miljö i och med att personer behöver utrymma i uppåtgående 

riktning. Det finns också forskning som behandlar utrymning uppåt fast då inte för personer 

med funktionsnedsättning.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur det i dagsläget tas hänsyn till personer med 

funktionsnedsättning när det gäller utrymningssäkerheten från byggnadsverk under mark. 

Målet med rapporten är att genom en kostnad-nyttoanalys utvärdera, utifrån intervjuer, vilka 

åtgärder som kan införas i byggnadsverk under mark för att förbättra utrymningssäkerheten för 

personer med funktionsnedsättning. 

 

                                                 
12 Max Kinateder, Hidemi Omori och Erica Kuligowski, The Use of Elevators for Evacuation, 2014 
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1.3 Frågeställning  

1. Hur tas det hänsyn till personer med funktionsnedsättning vid projektering av 

byggnadsverk under mark i svensk lagstiftning samt i internationella standarder? 

2. Hur kan utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning förbättras med 

avseende på utrymning från byggnadsverk under mark och vilka åtgärder som behöver 

tas för att samhället ska kunna anpassas utifrån det?  

3. Vilka kostnadseffektiva lösningar finns det för att öka utrymningssäkerheten för 

personer med funktionsnedsättning i byggnadsverk under mark?  

 

1.4 Avgränsningar  

Denna rapport fokuserar på utrymning ifrån byggnadsverk som är helt eller delvist belägna 

under mark vilket innebär att det inte tas hänsyn till utrymning från andra byggnader.  

Fokus i rapporten ligger på personer med en eller flera typer av funktionsnedsättningar, 

exempelvis nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt kognitiv förmåga.  

Denna rapport använder sig enbart av kostnad-nyttoanalys som metod för att undersöka 

kostnadseffektiva lösningar för utrymningssäkerhet för personer med funktionsnedsättning i 

byggnadsverk under mark. Analysen har inte gjorts utifrån exakta monetära värden, istället har 

en mer generell analys genomförts för att den ska kunna anpassas efter data som funnits 

tillgänglig och för att på ett överskådligt sätt kunna redogöra för de säkerhetsåtgärder som 

behöver genomföras.  
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3. Teoridel 

 

I detta avsnitt kommer fakta som berör de relevanta ämnena i rapporten att behandlas. Första 

delen behandlar tidigare forskning och allmänt om utrymning från byggnadsverk under mark. 

Därefter beskrivs de olika typerna av funktionsnedsättningar som kommer att stå till grund för 

analysen och vad dessa innebär. Efter det redogörs det för en kostnad-nyttoanalys betydelse för 

samhället. Det redogörs också för teori om de installationer och åtgärder som behandlas i 

analysen.  

 

3.1 Tidigare utförda studier 

Ett arbete som behandlar personer med nedsatt rörelseförmåga och deras förmåga att på egen 

hand utrymma är Räddningsverkets studie ”Utrymningssäkerhet för rörelsehindrade”. 

Räddningsverket var tidigare en statlig myndighet som idag ersatts av Myndigheten för 

Samhällsskydd och Beredskap (MSB)13. Studien behandlar även Räddningstjänstens möjlig-

heter att assistera personer med nedsatt rörelseförmåga. Räddningsverkets arbete behandlar inte 

alla former av funktionsnedsättningar utan håller sig endast till de med nedsatt rörelse-förmåga 

och undersöker exempelvis inte de med nedsatt syn eller de med nedsatt kognitiv förmåga. 

Studien visar att det kan vara svårare att utrymma för en person med nedsatt rörelse-förmåga, 

på grund av bland annat byggnaders utformning och att samhället inte är anpassat för att alla 

människor ska ha möjlighet att på egen hand utrymma en byggnad.14 

Ett projekt som behandlar ämnet utrymning uppåt är ”Utrymning i långa trappor uppåt: 

Utmattning, gånghastighet och beteende” 15 . Projektet studerar vertikal utrymning uppför 

trappor för att kunna undersöka viktiga parametrar vid utrymning från undermarks-

anläggningar.  

 

                                                 
13 MSB´s hemsida 
14 Utrymningssäkerhet för rörelsehindrade, 2001 
15 Brandforsk, Pågående projekt. 
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3.2 Utrymning från byggnadsverk under mark 

Byggnadsverk under mark är ett relativt outforskat område när det gäller utrymning och 

frångänglighet för personer med funktionsnedsättning, även om det på senare tid blivit ett mer 

aktuellt ämne att forska om. Detta beror mycket på att byggnadsverk under mark inte 

nödvändigtvis är inkluderat i BBR på grund av att de inte definieras som byggnader utan istället 

som anläggning. De anläggningar som enligt PBL gör att de, beroende på verksamhet, får 

samma tillgänglighetskrav som byggnader som utgår ifrån BBR när det gäller tillgänglighet.  

De byggnadsverk som inte har ett krav att utgå från BBR får, beroende på verksamhet, krav 

från andra regelverk. Till exempel har vägtunnlar krav från bland annat lag om säkerhet i 

vägtunnel16. Detta medför att det kan vara oklart vad det är som gäller med frångänglighet och 

utrymning i byggnadsverk under mark. Det blir då viktigt att veta om ett byggnadsverk är en 

byggnad eller anläggning och vad byggnadsverkets vardagliga verksamhet avses vara för att ha 

en utgångspunkt när dessa frågor ska hanteras. 

I komplexa byggnader och anläggningar förväntas personer ofta utrymma på egen hand. I 

exempelvis höghus och byggnadsverk under mark är det ofta en del av utrymningsplanen att 

personer med nedsatt rörlighet- och orienteringsförmåga ska använda sig utav en utrymnings-

plats under exempelvis ett brandförlopp. Detta för att den vanliga vägen ut med hiss inte är 

tillgänglig av säkerhetsskäl under ett brandförlopp.  

Det finns en del byggnader som har börjat använda brandsäkra hissar för utrymning, en av dessa 

är Kuala Lumpurs ”Petronas Twin Towers”. Petronas Towers ursprungliga utrymningsplan var 

att under ett brandförlopp skulle de utrymmande ta sig över en bro från ena huset till det andra 

förutsatt att de befann sig ovanför brandförloppet. Som följd av attackerna den 11 september 

2001 mot World Trade Center i USA så byttes taktik till utrymning via hiss.17  

Det är med tanke på detta exempel viktigt att om det förutsätts att människor ska ta sig ut på 

egen hand att detta fungerar i alla scenarier. Det kan vara viktigt att för varje specifik byggnad 

eller anläggning analysera om exempelvis en utrymningsplats för personer med nedsatt 

rörelseförmåga är en fullgod lösning och om det inte istället kan motiveras att införa bättre och 

mer heltäckande lösningar. 

                                                 
16 SFS (2006:418), lag om säkerhet i vägtunnel 
17 Max Kinateder mfl. , The Use of Elevators for Evacuation, 2014 
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På grund av att det inte är rimligt att förvänta sig att personer med nedsatt rörelse- och 

orienteringsförmåga kan ta sig ut på egen hand i alla lägen så finns det ett stort behov av att öka 

lagkraven på byggnadsverk under mark för att alla människor ska kunna ha lika möjlighet att 

utrymma i händelse av olycka.  

Om utrymning behöver ske är det nödvändigt med både ett bra sätt att uppmärksamma personer 

som vistas i en lokal om att de behöver utrymma och en tydlig väg ut. Vägen ut behöver vara 

tillgänglig för alla personer som kan tänkas vistas i byggnadsverket.  

 

3.3 Funktionsnedsättningar 

Utav Sveriges befolkning är det cirka 20 procent som har någon form av funktionsnedsättning18. 

Generellt sett talas det om att det finns fem kategorier av funktionsnedsättningar som en person 

kan ha, dessa är nedsatt rörelseförmåga, synförmåga, hörsel, talförmåga och kognitiv förmåga19.  

 

3.3.1 Nedsatt rörelseförmåga 

Att en person har en nedsatt rörelseförmåga innebär att av olika orsaker så kan personen i fråga 

ha begränsad förmåga att utföra uppgifter som kräver motorisk samordning och kontroll20. En 

person med nedsatt rörelseförmåga kan behöva olika former av hjälpmedel för att ta sig fram i 

olika miljöer. Dessa hjälpmedel kan till exempel vara kryckor, rullator eller någon variant av 

rullstol.  

En person med nedsatt rörelseförmåga kan ofta stöta på problem när det gäller att ta sig fram 

på ojämna ytor, förflytta sig i vertikal riktning i till exempel trappor eller andra lutande miljöer 

och ta sig fram genom trånga utrymmen21. Hur mycket problem en person får i dessa situationer 

beror på hur nedsatt respektive förmåga är. Till exempel så kan en person med kryckor 

fortfarande ta sig upp för en trappa även om det är ansträngande fysiskt medan en person som 

sitter i rullstol kan behöva en alternativ väg.  

Grupper utav människor som ofta inte räknas in i kategorin nedsatt rörelseförmåga men som 

ändå kan uppleva motsvarande problem under en utrymning är till exempel äldre människor 

                                                 
18 Vårdhandbokens hemsida 
19 NFPA Emergency evacuation, 2007 
20 Stockholms läns landsting hemsida, Habilitering & Hälsa 
21 NFPA Emergency evacuation, 2007 
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och personer med astma. Detta för att de under en utrymning från under mark kan få svårigheter 

att exempelvis gå långa sträckor i trappor.  

 

3.3.2 Nedsatt synförmåga 

Personer med nedsatt synförmåga kan ha allt ifrån delvis nedsatt synförmåga till helt nedsatt 

synförmåga, det vill säga att en människa inte ser någonting alls. Vissa personer med nedsatt 

synförmåga kan enbart urskilja skillnader mellan ljust och mörkt. Hjälpmedel som personer 

med nedsatt syn kan använda sig av är bland annat en stav för navigering och även ledarhund. 

Dessa hjälpmedel möjliggör för förflyttning i olika miljöer, exempelvis lokaltrafiken.22 

 

3.3.3 Nedsatt hörsel 

Personer med nedsatt hörsel kan ha alltifrån delvist nedsatt hörsel till helt nedsatt hörsel. 

Personer med nedsatt hörselförmåga kan ha svårt att ta till sig information som enbart 

kommuniceras med ljud. En person som bara är till viss del hörselnedsatt kan använda sig av 

ljudförstärkande hjälpmedel.23 

 

3.3.4 Nedsatt talförmåga 

En person med nedsatt talförmåga kan av olika anledningar ha svårigheter att kommunicera. 

Till exempel så kan en person ha afasi vilket innebär att förmågan att uttrycka och förstå talat 

språk är nedsatt.24 

En person med nedsatt talförmåga kan använda sig av kommunikationshjälpmedel i form av 

kommunikationskartor eller talapparat25. 

 

3.3.5 Nedsatt kognitiv förmåga 

Kognition eller kognitiv förmåga är en persons kapacitet att minnas, lösa problem och orientera 

sig i tid och rum. En person som har nedsatt kognitiv förmåga har begränsade möjligheter inom 

                                                 
22 NFPA Emergency evacuation, 2007   
23 NFPA Emergency evacuation, 2007   
24 NFPA Emergency evacuation, 2007    
25 Stockholms läns landsting, Habilitering & Hälsa 
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dessa områden av olika anledningar. Detta kan orsakas av bland annat en mängd olika 

sjukdomar, till exempel Alzheimers eller av en stroke.26 

En neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är ett samlingsnamn för de kognitiva funktions-

nedsättningarna som är medfödda vilket kan vara exempelvis ADHD eller Asperger27.  

En person med nedsatt kognitiv förmåga kan använda sig utav hjälpmedel som till exempel 

speciella funktioner i mobiltelefoner som ger påminnelser eller GPS för att kunna orientera 

sig28. 

 

3.4 Kostnad-nyttoanalys 

I detta avsnitt beskrivs kostnad-nyttoanalys som är den beslutsmetod som använts i denna 

rapport. 

 

3.4.1 Kostnad-nyttoanalysens betydelse för samhället 

Ett samhälle förändras ofta kontinuerligt över tid. Dessa förändringar kan vara att nya 

bostadsområden eller nya vägar byggs. Vissa förändringar kan innebära behov av nya lagar och 

regler eller ändring av redan existerande. Dessa lagar och regler medför ibland att nya 

investeringar måste införas för att uppfylla de nya lagkraven.  

Det kan vara svårt för en person att fatta beslut om investeringar inom olika områden av olika 

anledningar. Dels för att det kan vara svårt att på förhand avgöra om investeringen som görs får 

önskad effekt och dels vem som kan gynnas av investeringen och vem som kan missgynnas. 

För att underlätta för en beslutsfattare så är det viktigt att ha ett utförligt beslutsunderlag att 

utgå från innan beslutet ska tas.  

För att beslutsunderlaget ska vara så användbart som möjligt kan det vara bra att inte enbart 

fokusera på direkt ekonomiska utslag i ett beslut utan också få med andra fördelar och nackdelar 

som en investering kan medföra. Dessa fördelar och nackdelar går att översätta i monetära 

termer även om det i vissa fall kan vara svårt att avgöra exakt hur en sådan effekt ska mätas i 

pengar.  

                                                 
26 NFPA Emergency evacuation, 2007 
27 Hjälpmedelsinstitutets hemsida 
28 Hjälpmedelsinstitutets hemsida 
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Det finns olika metoder för att få fram ett sådant beslutsunderlag, där bland annat kostnad-

effektanalys (CEA) och kostnad-nyttoanalys (CBA) finns att använda sig utav. En kostnad-

effektanalys är användbar när det är ett specifikt mål som ska uppnås, exempelvis nollvision 

när det gäller antalet döda i trafiken, och det ska analyseras vad som är den mest 

kostnadseffektiva lösningen för att uppnå detta. En kostnad-nyttoanalys är ett sätt att analysera 

olika åtgärders positiva och negativa effekter vägda mot varandra. Dessa effekter mäts oftast i 

monetära enheter.29  

Summan av de här vägda positiva och negativa effekterna i en kostnad-nyttoanalys som ett 

beslut medför går att se på samhällsnivå som samhällets välfärd. Där ökar samhällets välfärd 

om de positiva effekterna av en åtgärd övervinner de negativa. Samhällets välfärd minskar om 

de negativa övervinner de positiva. Ökar samhällets välfärd i och med ett beslut så bör det enligt 

teorin genomföras.30 

 

3.4.2 Kaldor/Hicks-kriteriet  

Kaldor/Hicks-kriteriet uppkom år 1939 och går ut på att maximera nyttan av pengavärdet, det 

vill säga en eftersträvan att få ut så stor nytta som möjligt för pengarna31.  

Detta kriterium ligger till stor del som grund för hur kostnad-nyttoanalyser görs i dagsläget. 

Kriteriet utgår från att om de som erhåller fördelar av att en åtgärd genomförs i rimlig grad 

kompenserar de som får negativa konsekvenser av åtgärden, så ökar samhällets totala välfärd.32 

Detta har fått kritik på grund av att det ofta är de mer ekonomiskt starka individerna i samhället 

som lätt kan få igenom sina åsikter genom att kompensera de mer ekonomiskt utsatta vilket kan 

ses som mindre bra ur ett demokratiskt perspektiv. Enligt nationalekonomen I.M.D. Little 

krävdes det även att hänsyn tas till att fördelningen av konsekvenserna sker på rätt sätt33. Enligt 

Little är det beslutsfattarna i respektive projekt som avgör om det blir acceptabla 

fördelningskonsekvenser34.  

Det ligger mycket ansvar på beslutsfattarens egen kapacitet och erfarenhet när det gäller att se 

helheten och ta korrekta beslut som ger rättvis fördelning av de konsekvenser som beslutet 

                                                 
29 Bengt Mattson, Riskhantering vid skydd mot olyckor, 2000 
30 Bengt Mattson, Kostnad nyttoanalys för nybörjare, 2006 
31 Edward Stringham, Kaldor-Hicks Efficiency, 2001 
32 Mattson, Kostnad-nyttoanalys för nybörjare, 2006 
33 Ian Little, A Critique of Welfare Economics, 2002 
34 Mattson, Kostnad-nyttoanalys för nybörjare, 2006 
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medför. För att underlätta möjligheten att ett bra beslut kan tas så behövs det ett ordentligt 

underlag att utgå ifrån.  

 

3.4.3 De innefattade i en kostnad-nyttoanalys  

När en kostnad-nyttoanalys ska genomföras är det viktigt att det framkommer vilka som är 

inkluderade som individer när det talas om ökad/minskad välfärd för samhället. Ett enkelt sätt 

att svara på det är att säga att de som direkt påverkas av ett beslut ingår i definitionen. I exemplet 

beslut gällande ett byggnadsverk under mark i en stad är de som påverkas de som kan tänkas 

vistas i detta byggnadsverk och de som på något sätt är inblandade i finansieringen av det.  

När det ska fattas ett beslut om en sakfråga ska det i en kostnad-nyttoanalys tas hänsyn till de 

som påverkas av beslutet för att på ett korrekt sätt kunna räkna på den ökade eller minskade 

välfärden för samhället. När det ska beslutas om olika åtgärder och förbättringar som ska 

införas, när det gäller exempelvis byggnadsverk, kan det för att inkludera alla människor i 

samhället även vara bra att fokusera på de individer som kan behöva mest stöd i samhället.  

 

3.4.4 Kostnad-nyttoanalys som metod 

Kostnad-nyttoanalys är ett beslutsunderlag som väger en åtgärds negativa, ofta kostnader, och 

positiva effekter mot varandra. Det är fördelaktigt att dessa mäts i samma enhet, ofta en monetär 

sådan, för att på ett överskådligt sätt kunna åskådliggöra om ett beslut borde göras. Om det blir 

en positiv effekt, det vill säga att fördelarna bedöms väga mer än nackdelarna, så bör den 

föreslagna åtgärden genomföras. Blir det däremot ett negativt resultat så borde en annan åtgärd 

ses över som kan analyseras med en ny kostnad-nyttoanalys. 35 

Som det beskrivs i boken ”Kostnad-nyttoanalys för nybörjare” så kan en kostnad-nyttoanalys 

beskrivas som en samhällsekonomisk våg36 . Där läggs alla saker som påverkar samhället 

negativt och medför en uppoffring för samhället i kostnadsdelen av vågen. I delen med fördelar 

läggs istället de saker som påverkar samhället positivt och ger samhället en fördel. 

Ett bra sätt att börja en kostnad-nyttoanalys är att först lista upp alla effekter som en åtgärd 

medför och sedan dela upp dem i två kategorier. Den ena kategorin får vara positiva effekter 

                                                 
35 Mattson, Riskhantering vid skydd mot olyckor, 2000 
36 Mattson, Kostnad-nyttoanalys för nybörjare, 2006 
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och den andra negativa effekter. Beroende på underlag kan effekterna sedan översättas i 

monetära termer och hur bra dessa prissättningar blir beror helt på utredarens förmåga och 

erfarenhet. Om en åtgärd är negativ eller positiv för samhället avgörs utifrån om effekterna ökar 

eller minskar samhällets välfärd37.  

Ett exempel kan vara att ett samhälle bygger en rondell för att ersätta en tidigare olycksdrabbad 

korsning. Detta medför vissa effekter som hänsyn behöver tas till innan beslutet om detta kan 

fattas. Dessa effekter kan exempelvis vara som i tabell 1 nedan: 

Tabell 1: Exempel på hur införandet av en rondell kan ge positiva och negativa effekter 

Effekter som kan öka samhällets välfärd 
Effekter som kan minska samhällets 

välfärd 

Individers restider förändras 
Ekonomisk investering som krävs för att 

bygga rondellen 

Utsläppsvolymer från fordon, på grund av 

att antalet gånger de behöver stanna och 

starta, kan påverkas 

 

Kostnadsförändring i form av att antalet 

olyckor med materiella skador, personskador 

eller döda personer 

 

Konstutsmyckning i rondeller  

 

Effekterna delas därefter in i två kategorier. De negativa konsekvenserna antas vara den 

ekonomiska investeringen och investeringen som konsten i rondellen utgör. De positiva 

konsekvenserna antas vara minskning av antalet olyckor vilket ger färre materiella skador och 

färre personskador.  

Eftersom flödet av bilar antas vara mer konstant genom en rondell så behöver fordonen göra 

färre stopp jämfört med om det varit en korsning och detta medför att volymerna av emissioner 

minskas. Restiden kommer utifrån detta antagande också att minskas. Konstutsmyckningen 

antas öka samhällets välfärd och kan läggas in på den positiva delen.  

Dessa effekter får sedan undergå en konvertering om möjligt till monetära termer. Normalt sett 

utgås det ifrån värdet som marknaden, i det här fallet samhället, är beredd att betala38. Detta 

mäts ofta utifrån vad individernas betalningsvilja (WTP) är för de ändringar som anses vara 

förbättringar och respektive vad deras kompensationskrav (WTA) är för försämringar.  

                                                 
37 Mattson, Kostnad-nyttoanalys för nybörjare, 2006  
38 Mattson, Kostnad-nyttoanalys för nybörjare, 2006 
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Dessa för- och nackdelar får sedan presenteras för den eller de som ska ta beslutet om 

investeringen som sedan får göra en egen bedömning utifrån den presenterade rapporten. För 

att ett så bra beslut som möjligt ska kunna fattas så behöver både för- och nackdelar göras 

överskådliga. 

Det kan vara svårt att övertyga beslutsfattare om att genomföra åtgärder om de är 

kostnadsdrivande. För att ge en motivering om varför det inför ett viktigt beslut är nödvändigt 

att ha ett utförligt och väl analyserat beslutsunderlag, även om ingen av de förslagna åtgärderna 

behöver realiseras i slutändan, kan E.J. Mishan citeras: ”it is better to know what it is one should 

know, even if one cannot know it, than to know something that is irrelevant”39. Om beslutsfattare 

av olika slag får mycket underlag för sina beslut så är det lättare att motivera kostnaderna som 

uppstår i samband med besluten och se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

 

3.5 Teori om installationer och åtgärder som behandlas i analysen 
 

3.5.1 Utrymningslarm 

För att få en tydligare inblick i varför utrymningslarm bör utformas på ett visst sätt i 

byggnadsverk under mark så kommer det under denna rubrik finnas en kort genomgång av vad 

det är för något och vilka lagkrav det finns på det samt hur det kan användas i byggnadsverk 

under mark.  

Ett utrymningslarm är ofta en stark ljudsignal som ska uppmärksamma människor att det är 

dags att utrymma och sätta sig i säkerhet. I en bostad kan detta vara en brandvarnare och i 

offentliga byggnader och anläggningar är det ofta ett lite mer komplicerat utrymningslarm. 

Det är en skyldighet att ett utrymningslarm ska installeras om det är en förutsättning för 

brandskyddets utformning och att det ska vara utformat så att personer i en byggnad kan nås av 

information om vilken utrymningsväg som är avsedd40.  

För att förbättra utrymningsmöjligheterna kan det vara bra att inte enbart larma med ljud utan 

även åkalla andra sinnen, exempelvis synen. Detta kan ge förbättrad möjlighet för utrymning 

för alla människor men framförallt för de med funktionsnedsättning i form av nedsatt hörsel 

kan det vara ett bra komplement under en utrymning.  

                                                 
39 Richard Layard, Stephen Glaister, Cost-Benefit Analysis, 2012 
40 SFS (2011:26), 5:2512, BFS 



14 

I byggnadsverk under mark kan det på grund av dess komplexitet vara bra att även utrusta dessa 

med exempelvis visuella utrymningslarm som komplement till de audiella. Det är en 

lagskyldighet i publika lokaler att de ska utrustas med larmdon, anordning som utsänder en 

optisk eller akustisk signal som exempelvis kan vara blixtljus, om personer med nedsatt hörsel 

ska kunna uppfatta utrymningslarmet41. Detta skulle kunna vara någon form av blinkande ljus 

eller blinkande vägledande markeringar som kan hjälpa till att också visa vägen ut.  

Detta kan även i vissa fall vara bra för personer som inte har någon form av 

funktionsnedsättning, för även om ett utrymningslarm sänder ut ett starkt ljud och då är svårt 

att missa så finns det lägen där en person eventuellt lyssnar på hög musik i hörlurar, kanske har 

en tillfällig hörselnedsättning eller att det är hög ljudnivå på stället som gör att det visuella 

utrymningslarmet också får ett mervärde som komplement till det audiella systemet för att 

uppmärksamma om utrymning.  

Det som också talar för att utrymningslarm som åkallar fler sinnen är att det är svårt att 

uppmärksamma personer på och att det kan ta lång tid för människor att agera på enbart ett 

audiellt utrymningslarm. Även när de har uppmärksammat att det brinner så är det sannolikt att 

de stannar kvar på den utsatta platsen för att förbereda sig genom att till exempel ta med sina 

värdesaker eller leta efter ett husdjur.42 

Ett experiment som studerade hur personer reagerade på utrymningslarm i en tunnelbanestation, 

”Passengers behaviour during an underground evacuation” visade på att majoriteten av alla 

människor fortsatte med sina vanliga rutiner när det endast var en ljudsignal och att det fortsatte 

gå ner personer i undermarksanläggningen fram tills det att brandmän kom och stoppade dem 

fysiskt vid ingången. Om ljudsignalen däremot förstärktes med tydliga röstmeddelande blev det 

bättre resultat som fick stor del att följa utrymningsplanen.43  

Ovan visar på att det kan behövas komplement som stärker att en situation är på riktigt och att 

en utrymning behöver ske. Ett visuellt utrymningslarm som komplement till det audiella 

utrymningslarmet kan både fungera genom att förstärka situationens allvar och genom att 

uppmärksamma de som av olika anledningar inte kan höra ett audiellt larm. 

                                                 
41 SFS (2011:26), 5:2512, BFS  
42 Guyléne Proulx, Occupant Behavior and Evacuation, 2001 
43 Guyléne Proulx, Passengers´ Behavior, 1991 
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Förutsatt att det installeras ett kompletterande larmsystem som är parallellt med det audiella 

och att dessa fungerar oberoende av varandra så får systemet en redundans i förmågan att 

uppmärksamma om utrymning.  

 

3.5.2 Utrymningsplats 

En utrymningsplats är ett utrymme där personer med någon form av funktionsnedsättning, ofta 

de med nedsatt rörelseförmåga eller nedsatt orienteringsförmåga, kan invänta eventuell 

assistans vidare ut under en utrymning. Den ska vara belägen i en brandcell som angränsar till 

de utrymmen den betjänar samt vara placerad i samma plan. Tvåvägskommunikation ska vara 

tillgänglig från utrymningsplatsen vilket innebär att på något sätt ska personer på platsen kunna 

kommunicera med en annan plats, exempelvis brandförsvarstablån, och personer vid tablån ska 

kunna kommunicera tillbaka.44 

BBR ställer krav på att publika lokaler som ska vara tillgängliga och användbara för personer 

med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska vara försedda med minst två utrymnings-

platser som ska vara oberoende av varandra45. Ett problem är att många byggnadsverk under 

mark inte definieras som byggnader utan istället som anläggningar. Detta innebär att de inte 

faller under kravet att ha utrymningsplatser även om de är publika.  

Ett exempel på anläggning under mark som definieras som byggnad är parkeringsgarage, vilket 

innebär att om personer med funktionsnedsättning förväntas befinna sig i det utrymmet så ställs 

det krav enligt BBR på att garaget ska vara försett med minst två av varandra oberoende 

utrymningsplatser. Detta gäller inte för de byggnadsverken under mark som inte definieras som 

byggnader. Om ett byggnadsverk under mark har en utrymningsplats, trots att det inte definieras 

som byggnad, så kan det vara lämpligt att även här se över hur tvåvägskommunikationen från 

denna plats är utformad. 

Tvåvägskommunikation kan se ut på lite olika sätt och det enklaste är att det enbart är en lampa 

som lyser, vid exempelvis en brandtablå, om det är någon som behöver undsättning från 

utrymningsplatsen. Den eller de som eventuellt kommer till undsättning för den väntande 

personen får sedan kvittera så att lampan byter färg när utrymningsplatsen är tömd.  

                                                 
44 BFS (2011:6), 5:248 Boverkets Byggregler 
45 BFS (2011:6), 5:336 Boverkets Byggregler 
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3.5.3 Brandsäker hiss 

Det är ett inlärt beteende att hiss inte ska användas i en utrymningssituation och byggnader och 

anläggningar är generellt sett inte dimensionerade för att hiss ska vara en del utav 

utrymningsvägen. Enligt många internationella standarder är det däremot möjligt att ha hiss 

som utrymningsväg i exempelvis höghus, även under ett brandförlopp.46  

Det finns en del krav för att dessa hissar ska få användas vid utrymning och i till exempel den 

amerikanska standarden National Fire Protection Agency´s (NFPA) standarder krävs det att 

lobbyn och maskinrummet till hissen övervakas kontinuerligt och att det på displayer går att se 

en del fakta, exempelvis hissens position och färdriktning47. Detta krav skulle kunna införas 

även för hissar i byggnadsverk under mark. 

Personer med nedsatt rörelseförmåga kan ha svårt att på egen hand ta sig ut från ett 

byggnadsverk under mark på grund av nivåskillnader i form av trappor och kommer därför till 

stor del behöva förlita sig på människor i sin omgivning för att få hjälp ut. En brandsäker hiss 

kan då vara ett sätt att erbjuda en utrymningsväg som ger möjlighet att på egen hand ta sig ut 

för de som inte kan använda sig av de normala utrymningsvägarna. 

  

                                                 
46 Max Kinateder mfl., The Use of Elevators for Evacuation, 2014 
47 NFPA, Life Safety Code, 2015 
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4. Metod 

 

Detta examensarbete är uppdelat på så sätt att den första delen omfattar litteraturstudier inom 

ämnet. Den andra delen av arbetet består av intervjuer och en kostnad-nyttoanalys av förslagen 

från de respondenter som intervjuats inför detta arbete. 

 

4.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att utöka kunskaperna om kostnad-nyttoanalys, 

utrymningsförutsättningar för personer med funktionsnedsättning och vilka lagar samt regler 

som styr när det gäller byggnadsverk under mark. Inledningsvis gjordes en sökning av litteratur 

via internet utifrån databaser tillgängliga genom Luleå tekniska universitet biblioteks hemsida. 

Sökord som användes var bland annat kostnad-nyttoanalys, funktionsnedsättning, utrymning, 

under mark, internationella standarder och byggregler.  

Eftersom det är relativt lite forskning som gjorts inom detta område och det finns sparsamt med 

litteratur att utgå ifrån så valdes istället intervju som metod för den stora delen av 

kunskapsinsamlingen för arbetet. Innan intervjuerna genomfördes söktes det efter böcker och 

artiklar inom ämnet intervjuteknik via databaser tillgängliga via Stockholms 

universitetsbiblioteks hemsida. Sökord som användes var intervjuteknik, intervjuer, 

forskningsetik och intervjuetik.  

Litteraturstudien fortsatte även parallellt med intervjuerna och rapportskrivandet där 

information söktes med hjälp av databasen Google Scholar och Stockholms universitets 

bibliotekskatalog. Sökord som användes var funktionsnedsättning, kostnad-nyttoanalys, inter-

nationella standarder, utrymning under mark, byggnader/byggnadsverk/anläggningar under 

mark, svensk lagstiftning och byggregler.  

I alla litteratursökningar under arbetets gång eftersöktes det böcker, artiklar och rapporter. Ingen 

gräns sattes över hur gammal litteraturen fick vara eftersom det var sparsamt med litteratur 

inom denna rapportens huvudsakliga ämnesområden. Samtliga litteratursökningar gjordes både 

på engelska och svenska. 
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4.2 Intervjuer 

Efter litteraturstudien kunde relevanta personer kontaktas för intervjuer. Respondenterna för 

intervjuerna valdes utifrån att de är insatta och på olika sätt jobbar med områden som är 

relevanta för denna studie. Utifrån litteraturstudien och med stöd av handledarna till arbetet 

gjordes det tydligt vilka organisationer och företag som till vardags arbetar med detta område. 

Kontakt upprättades med de som verkade mest lämpliga utifrån den information som söktes för 

detta arbete. Det var 7 personer som intervjuades inom ett tre veckors tidsintervall.   

I detta arbete intervjuades följande personer: 

Intervju 1: Tekniskt chef på konsultbolaget Briab 

Intervju 2: Brand- och räddningsexpert på trafikförvaltningen i Stockholms län  

Intervju 3: Ombudsman på DHR (Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet) 

Intervju 4: Arkitekt på Myndigheten för delaktighet (MFD) 

Intervju 5: Vakthavande brandingenjör på Storstockholms brandförsvar 

Intervju 6: Konsult telekommunikation på konsultbolaget Tyréns  

Intervju 7: Vakthavande brandingenjör på Storstockholms brandförsvar  

 

Pilotintervjuer genomfördes med intervjufrågorna för att kvalitetssäkra dem och möjliggöra 

förbättringar. Pilotintervjuerna genomfördes med för tillfället tillgängliga bekanta och för-

bättringar av frågorna genomfördes utifrån dessa i den utsträckning som var möjlig. 

Respondenterna fick förfrågan om de ville ha en presentation av arbetet och intervjufrågorna 

på förhand vilket de flesta ville ha. Intervjuerna hade till stor del öppna frågor för att ge 

respondenterna möjlighet att bidra med den informationen de tyckte var relevant och för att inte 

låsa frågorna så att ja- och nej svar kunde undvikas.  

Intervjufrågorna hölls så lika som möjligt för de respektive respondenterna, även om vissa 

frågor anpassades för varje respondent individuellt för att kunna fånga upp vad just de kunde 

bidra med inom rapportens område. Det vill säga att frågor gällande hur till exempel 

Räddningstjänsten tar hänsyn till personer med funktionsnedsättning under en livräddande 
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insats under mark ställdes till de som representerade Räddningstjänsten och inte till övriga 

respondenter. Däremot ställdes bland annat frågan ”Vad skulle du vilja se för förändringar för 

att underlätta utrymningen för personer med funktionsnedsättning från byggnadsverk under 

mark?” till samtliga av respondenterna för att få ett underlag till kostnad-nyttoanalysen.  

Intervjuerna gjordes på plats på respondenternas arbetsplatser och spelades in med 

inspelningsprogram på mobiltelefon. Transkribering av samtliga intervjuer genomfördes. 

Respondenterna fick förfrågan om de fick bli inspelade, vilket alla deltagande gick med på, och 

om de ville ha sina transkriberade intervjuer skickade till dem. Detta för att de skulle kunna få 

möjlighet att kunna kommentera, berätta om de ville ändra eller ta bort något och om de ville 

följa upp intervjuerna med information i efterhand, vilket ingen av respondenterna önskade.  

Alla intervjuer genomfördes i enlighet med forskningsetiska principer. De forskningsetiska 

principerna är normer för hur forskare och undersökningsdeltagare ska kunna få ett utbyte av 

information som inte strider mot integriteten hos individen som deltar i undersökningen och 

samtidigt ser till att nödvändig forskning kan bedrivas. Ett exempel av kraven för att de 

forskningsetiska principerna ska uppfyllas är att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om syftet med forskningsuppgiften.48 

 

4.3 Kostnad-nyttoanalys 

Under intervjuerna kom respondenterna med olika förslag på förbättrad utrymning för personer 

med funktionsnedsättning från byggnadsverk under mark. Dessa förslag undersöktes sedan för 

att se vilka som kunde vara lämpliga att analysera mer utförligt. De förslag som analyserats är 

både förslag som uppstod direkt i och med svar på frågan om vilka förbättringar respondenterna 

ville ha och andra förslag på förbättringar som kom fram i samband med andra frågor under 

intervjuerna. De förslag som respondenterna gav som både uppfyllde kriteriet att de kunde 

appliceras för alla typer av byggnadsverk under mark. Ett ytterligare kriterium var att förslagen 

skulle rekommenderats av fler än två av respondenterna.  

Metoden som valdes för att utvärdera kostnadseffektiviteten med åtgärderna var en kostnad-

nyttoanalys. Kostnad-nyttoanalys valdes som beslutsunderlag utifrån att den metoden är 

lämplig för att analysera flera olika förbättringsåtgärder för utrymning från byggnadsverk under 

                                                 
48 Forskningsetiska principer 
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mark för personer med funktionsnedsättning. Huvudsyftet är inte att komma fram till den 

optimala lösningen på situationen, utan att istället få fram flera förslag som oberoende av 

varandra kan diskuteras och sedan presenteras så att en beslutstagare ska kunna få en översikt 

över vad som passar det specifika förbättringsområdet som analyseras. 

Det som i analysen har undersökts är om varje införd åtgärds effekt för sig ökar eller minskar 

samhällets välfärd för att se om det sammanlagt har ökat eller minskat den totala välfärden för 

samhället. Förutsatt att samhällets välfärd ökat enligt analysen så rekommenderas det att 

åtgärden genomförs för byggnadsverk under mark. 

 

4.4 Metoddiskussion  
 

4.4.1 Modellosäkerhet 

En stor osäkerhet när det ekonomiska perspektivet ska undersökas är valet av metod. Enligt 

Hicks/Kaldor-kriteriet bör det väljas den åtgärdskombination som ger störst fördelsöverskott i 

nuvärde49.  

Det är svårt att använda sig utav detta kriterium rakt av, då beslutsfattarna i vissa fall vill ha 

med ett fördelningskriterium av de fördelar och nackdelar som uppkommer i och med en 

genomförd åtgärd. Detta betyder att det utöver ökningen av samhällets sammanlagda välfärd 

också bör tas hänsyn till vem som får fördelarna och vem som får nackdelarna.50  

Ett beslut kan få både kortsiktiga och långsiktiga följder och det kan vara svårt att i den valda 

metoden avgöra vilka av följderna som ska räknas in i en ekonomisk analys. Ska det till exempel 

vara med möjliga konsekvenser som kommer inträffa om 50 år i en viss analys eller inte. 

 

4.4.2 Intervjuer 

I detta arbete har de valts att intervjua ganska få respondenter eftersom det behövdes en 

djupgående intervju med varje person för att få en tydlig inblick i de olika respondenternas sätt 

att se på ämnesområdet. För att ha tid med detta blev avvägningen att ha ett litet antal intervjuer. 

                                                 
49 Mattson, Riskhantering vid skydd mot olyckor, 2000 
50 Mattson, Riskhantering vid skydd mot olyckor, 2000 
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Både tiden att få kontakt med lämpliga personer och tiden som krävdes för att transkribera 

intervjuerna fick tas i hänsyn när antalet respondenter valdes.  

Dessutom har intervjuerna anpassats till viss del beroende på vilken person som intervjuats för 

att kunna fråga respondenterna om saker som är inom deras ämnesområde. Det kan vara 

riskfyllt att förlita sig på ett litet antal respondenter, eftersom hur pass kvalitativ information 

som fås ut under en intervju beror på hur bra intervjuaren är individuellt på att intervjua 

personer, hur insatta respondenterna är i ämnet och hur villiga de är att dela med sig av den 

informationen som söks51.  

Det som gjordes för att få bort lite utav osäkerheten med hur insatta respondenterna var i ämnet 

var att försöka få tag i rätt person att intervjua. Pilotintervjuer genomfördes för att få en viss 

erfarenhet innan de skarpa intervjuerna skulle genomföras, vilket kunde förebygga lite av den 

osäkerheten som beror på hur bra intervjuaren är.  

Hur villiga respondenterna är att dela med sig av informationen är ett högst spekulativt ämne 

som det går att till viss del styra med frågorna. En bra grund för att få ut den informationen som 

vill åts är att vara tydlig med frågorna och berätta vad intervjuns syfte är så att en tillit byggs 

mellan intervjuare och respondent, vilket användes i dessa intervjuer för att minska på den 

felkällan52. 

Intervjufrågorna var också öppet ställda vilket gav respondenterna möjlighet att svara ganska 

fritt på frågorna. Detta är bra på så sätt att det inte blir enbart ja- och nej svar men om det inte 

är en van intervjuare som kan ställa bra följdfrågor kan också intervjun sväva bort från ämnet 

vilket gör att materialet kan bli svårare och använda.  

Värt att nämna är också att eftersom de intervjuade i de flesta fall hade väldigt olika roller när 

de arbetar med ämnet som rapporten behandlar så blir det bra ur ett helhetsperspektiv.  

  

                                                 
51 Mats Ekholm, Anders Fransson, Praktisk intervjuteknik, 1992 
52 Ekholm mfl., Praktisk intervjuteknik, 1992 
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5. Resultat 

 

5.1 Respondenternas förslag på åtgärder  

De förslag som respondenterna under intervjuerna rekommenderade för förbättrad utrymning 

för personer med funktionsnedsättning i byggnadsverk under mark presenteras i tabell 2 nedan. 

Åtgärderna som respondenterna föreslog blev föreslagna oberoende av varandra och blev efter 

det sammanställda utifrån hur många av dem som föreslog respektive åtgärd.  

De åtgärder som blev rekommenderade av fler än två av de intervjuade analyseras med en 

kostnad-nyttoanalys var för sig efter denna tabell. Dessa är utrymningslarm som fokuserar på 

flera sinnen, brandtekniskt avskilda zoner, förhöjda krav på utrymningsplatser och brandsäkra 

hissar.  

De övriga åtgärderna i tabell 2 valdes bort på grund av att det både var för få personer som 

föreslog dem och för att dessa förslag är för specifika för en viss typ av byggnadsverk och inte 

då anpassningsbara för alla byggnadsverk under mark. Åtgärderna presenteras enligt antal 

personer som föreslog dem.  

Tabell 2: Åtgärder som föreslogs under intervjuerna 

Åtgärder 
Antal respondenter som föreslog 

åtgärden 

Utrymningslarm som fokuserar på flera 

sinnen 
6 

Brandtekniskt avskilda zoner 4 

Förhöjda krav på utrymningsplatser 3 

Brandsäkra hissar  3 

Utrymningsövningar mellan olika aktörer  2 

Förbättrade släckmöjligheter i de eventuella 

fordon som kan befinna sig under mark 
2 

Fordon i undermarkmiljö bör utrustas med 

evakueringsmöjligheter ner till marknivå 
2 

Plattformsavskiljande väggar mot 

spårområden för de stationer som befinner 

sig under mark 

2 

Obrännbara material av interiören i fordon 

som befinner sig under mark 
2 

Hårdgjorda ytor i spårområden i tunnlar  2 

Trapphiss i trappor* 1 
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Byta Räddningstjänstens luftpacket från att 

innehålla luft till att innehålla syrgas för att 

möjliggöra för länge insatstid  

1 

* lyftanordning för transport, av exempelvis personer med nedsatt rörelseförmåga, i trappor. 

 

5.2 Utrymningslarm som fokuserar på fler sinnen än hörseln 

En majoritet av de intervjuade föreslog att det i byggnadsverk under mark för att underlätta för 

personer med funktionsnedsättnings utrymning bör finnas utrymningslarm som fokuserar på 

mer än ett sinne.  

 

5.2.1 Utifrån intervjuerna 

Enligt teknisk chef på Briab är användning av andra sinnen än enbart hörseln ett bra 

komplement när det gäller utrymning. Till exempel att använda ljussättning för att visa vägen 

ut. En viktig del med utrymning som kom upp under intervjun är att det är kulturellt betingat. 

Till exempel i Japan och Kina betyder rött på de vägledande markeringarna att det är vägen ut 

och i Sverige är det istället grönt. Det gäller att hitta funktioner, färgsättning och design som 

hjälpmedel i en nödsituation för att komplettera det audiella utrymningslarmet och visa vägen 

ut.53 

Under intervjun med brand- och räddningsexpert från trafikförvaltningen kom förslag på att de 

gärna ville att de forskades mer på visuell vägledning som del av frångängligheten i 

byggnadsverk under mark så att det fanns en bättre vetenskaplig grund att stå på inom det 

området.54 

Även arkitekten från MFD föreslog utifrån MFD:s riktlinjer ”riktlinjer för tillgänglighet, riv 

hindren” att för att både personer med nedsatt hörsel och nedsatt syn ska kunna uppfatta ett 

utrymningslarm så ska det helst vara både visuellt och audiellt. För att kunna veta vilket håll 

det ska utrymmas åt i ett byggnadsverk så kan både audiella, visuella och taktila hjälpmedel 

vara bra för att visa på rätt väg ut.55  

 

                                                 
53 Intervju 1 
54 Intervju 2 
55 Intervju 4 
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5.2.2 Kostnad-nyttoanalys för utrymningslarm som fokuserar på mer än ett sinne 

Genom att öka möjligheten för att kunna uppmärksamma personer med nedsatt hörsel om 

utrymning så ger det en ökad välfärd i och med att de får bättre förutsättningar att sätta sig 

själva i säkerhet i händelse av en olycka. 

Visuella utrymningslarm kan ge vägledning åt vilken riktning som utrymningsvägen befinner 

sig vilket medför underlättad utrymning för samtliga personer som ska utrymma vilket kan ses 

som en ökning av samhällets välfärd.  

Om det införs utrymningslarm som fokuserar på mer än ett sinne så får systemet redundans i 

form av att om det audiella larmet inte fungerar så kanske åtminstone det visuella gör det. Detta 

förutsätter att larmen är installerade oberoende av varandra. Redundansen ger ett mer pålitligt 

system som kan antas öka samhällets välfärd. 

Om flera sinnen uppmärksammas av utrymningslarmet kan det antas att situationen upplevs 

som mer allvarlig vilket leder till att människors förberedelsetid för utrymning kan kortas vilket 

kan ses som en ökad välfärd för samhället56.  

Genom att underlätta utrymningen ger åtgärden en följdeffekt i form av att det kan antas att det 

under ett olycksscenario ger resultat i form av minskat antal personskador och minskat antal 

döda. De minskade antal personskador och minskade antal döda som åtgärden medför kan få 

en värdering och i och med det räknas som ökad välfärd för samhället.  

Om utrymningslarmen utökas för att uppmärksamma fler sinnen så uppkommer kostnader i 

form av installation, material och underhåll av de nya larmen. Kostnaderna kan ses som 

minskad samhällsnytta. 

Utrymningslarm som uppmärksammar flera sinnen kan vara väldigt användbart i byggnadsverk 

under mark. Detta på grund av både den potentiellt förbättrade förberedelsetiden för samtliga 

människor och att personer med nedsatt hörsel får bättre möjlighet att uppmärksammas om 

utrymning gör att samtliga människor får bättre förutsättningar att utrymma.  

Denna investering kan utifrån analysen ses som kostnadseffektiv, om fler blir uppmärk-

sammade tidigt finns det större chans att alla hinner utrymma. När det gäller byggnadsverk 

under mark som det vistas mycket människor i kan det ofta finnas risk för trängsel på vägen ut, 

vilket ger ett ökat krav på att alla i ett tidigt skede blir uppmärksammade på att de ska utrymma.  

                                                 
56 Proulx, Passengers´ Behavior, 1991 
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5.2.3 Slutsatser för utrymningslarm som fokuserar på fler sinnen  

Trots kostnader är det, i och med att personer med nedsatt hörsel kan uppmärksammas på ett 

bättre sätt, en redundans i systemet och bättre förberedelsetid en åtgärd som borde införas i 

samtliga byggnadsverk under mark där det förväntas att människor ska befinna sig. Detta ökar 

samhällets välfärd i stort.  

För att se om åtgärden utrymningslarm som fokuserar på flera sinnen är kostnadseffektiv och i 

och med det bör genomföras kan tabell 3 nedan undersökas. De positiva effekterna av denna 

åtgärd är enligt tabell 3 mer framträdande än de negativa effekterna. Detta medför en ökad 

välfärd för samhället och rekommenderas därför.  

Tabell 3: Effekter som kan antas öka och minska samhällets välfärd i och med införandet av 

utrymningslarm som fokuserar på fler sinnen  

Effekter som kan öka samhällets välfärd 
Effekter som kan minska samhällets 

välfärd 

Bättre larmning till personer med nedsatt 

hörsel 

Investeringskostnader för kompletterande 

utrymningslarm 

Bättre vägledning ut med visuella 

utrymningslarm 

Underhållskostnader för dessa 

utrymningslarm 

Redundans i systemet med utrymningslarm 

som är installerade oberoende av varandra 
 

Stärkt upplevelse av allvaret i en situation 

ger en kortare förberedelse för utrymning 
 

Minskning av personskador och antal döda  
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5.3 Brandtekniskt avskilda zoner  

Det förslaget som en majoritet av de personer som intervjuats varit överens om att ge största 

möjliga effekt för ökad säkerhet för utrymning av personer med funktionsnedsättning i 

byggnadsverk under mark är indelning i brandtekniskt avskilda zoner. Detta skulle till exempel 

kunna vara en inglasning av ett byggnadsverk under mark mellan själva utrymmet och vägen 

ut.  

 

5.3.1 Utifrån intervjuerna 

I intervju med vakthavande brandingenjör på Storstockholms brandförsvar föreslogs det att 

byggnadsverk under mark borde ha brandtekniskt avskilda zoner och att utrymning skulle 

kunna göras horisontellt på samma sätt som det är i exempelvis sjukhus i dagsläget. Det kom 

också som rekommendation att även fast det arbetas med dessa frågor så skulle ambitionsnivån 

med att införa de brandtekniskt avskilda indelningarna kunna ökas och att de ska utformas för 

att kunna klara ett helt brandförlopp.57 

Brandtekniskt avskilda zoner kom även som förslag från den andra vakthavande 

brandingenjören på Storstockholms brandförsvar som intervjuades inför detta arbete. I denna 

intervju var det förutom utrymningen också fokus på Räddningstjänstens insats i och med att 

dessa avskiljningar införs. Enligt den vakthavande brandingenjören skulle de täta partierna 

medföra att Räddningstjänsten kan få fram sin utrustning till denna utgångspunkt utan att 

behöva ha på sig andningsapparat vilket underlättar insatsen mycket.58 

I intervjun med brand- och räddningsexperten från trafikförvaltningen var det en självklarhet 

att de brandtekniska avskiljningarna i byggnadsverk under mark infördes förutsatt att det fanns 

möjlighet för att finansiera detta. Detta sågs också enligt respondenten som den åtgärd som 

skulle vara den mest kostnadseffektiva för byggnadsverk under mark. Det sågs också som den 

åtgärd som var mest aktuell att ta ett snabbt beslut om när det gäller säkerhetsinvesteringar 

under mark.59 

Även arkitekten på MFD föreslog brandtekniska avskiljningar främst som en möjlig säker zon 

för att personer med funktionsnedsättning ska kunna invänta assistans.60 

                                                 
57 Intervju 7 
58 Intervju 5 
59 Intervju 2 
60 Intervju 4 
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5.3.2 Kostnad-nyttoanalys för brandteknisk avskiljning 

För att avgöra om det är kostnadseffektivt att genomföra denna åtgärd så undersöks 

brandteknisk avskiljning med en kostnad-nyttoanalys. I analysen vägs de eventuella fördelarna 

och nackdelarna mot varandra.  

Genom att dela in byggnadsverken under mark i sektioner med den brandtekniska avskiljningen 

så möjliggörs horisontell utrymning förbi brandcellsgräns i initialskedet av utrymningen. 

Genom att ta sig förbi en gräns som under en viss tid motstår brandgaser och värme så kan de 

utrymmande få mer tid att ta sig vidare i vertikal eller horisontell riktning och personer med 

nedsatt rörelseförmåga, som inte har samma möjlighet att på egen hand ta sig upp för trappor 

och liknande nivåskillnader, kan få bättre förutsättningar att hinna få assistans vidare ut. Detta 

ger mer tid för utrymning vilket kan ses som ökad välfärd för samhället. 

Förutsatt att Räddningstjänsten har möjlighet att göra en insats så blir deras utgångspunkt 

framflyttad till brandcellsgränsen som den brandtekniska avskiljningen utgör. Detta medför en 

ökad möjlighet att lokalisera och undsätta eventuella personer som befinner sig i det utsatta 

området ifall det är en fara för liv. Räddningstjänstens underlättade insats kan ses som en ökad 

välfärd för samhället.  

Den brandtekniska avskiljningen ger en följdeffekt av ökad välfärd för samhället i form av att 

det kan antas att det under ett olycksscenario ger resultat i form av minskat antal personskador 

och minskat antal döda. Detta på grund av att det i en kostnad-nyttoanalys så bedöms de 

potentiellt räddade liven och möjligt minskade personskadorna som faktiska värden som läggs 

in på fördelssidan i analysen. 

Dessa brandtekniska avskiljningar medför kostnader i form av material och installation vilket 

kan ses som en minskning av samhällets välfärd.  

Detta skulle vara en kostsam investering, framförallt om det skulle införas i redan befintliga 

byggnadsverk. Utan att gå in på exakta siffror, som skulle vara svårt att få fram för vissa av 

punkterna i tabell 4 nedan, kan det sägas att denna åtgärd borde införas om det går att finansiera. 

Detta på grund av att det skulle ta bort mycket problematik vad det gäller utrymning i vertikal 

riktning, eftersom människor istället kan rymma ut förbi en sektionsgräns för att slippa undan 

exempelvis brandrök eller något utsläpp av farligt ämne och sedan får mer tid på sig att utrymma 

vidare.  
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Sektionsindelningen ger ett framflyttat utgångsläge för Räddningstjänsten när de ska 

genomföra en insats. Det framflyttade utgångsläget ger dem mer luft att använda sig utav när 

de är nere och söker av ett sådant byggnadsverk under mark eftersom de börjar använda luften 

vid ett senare tillfälle.  

När en sådan här investering ska genomföras kan det vara bra att ta med vilket tidsperspektiv 

som avses för åtgärden. En investering i omfattningen att alla byggnadsverk under mark skulle 

behöva delas in i brandavskilda zoner går inte att genomföra om det avses en årsbudget, men 

utförs den med tanke på att den ska användas i 40 år och kostnaden slås ut mot nyttan över den 

tiden så är det lättare att motivera investeringen.61 

Dessutom får det här ses som en investering för samhällets välfärd i stort, i alla fall om det ses 

till offentliga miljöer under mark. 

 

5.3.3 Slutsatser för brandteknisk avskiljning  

För att se om det trots allt är en kostnadseffektiv åtgärd och om investeringen borde göras så 

undersöks tabell 4 nedan. I tabell 4 går det att se att de positiva effekterna är fler än de negativa 

effekterna. Det enda som finns på den negativa sidan i tabell 4 är kostnader och på den positiva 

sidan finns det flera områden som förbättras. Detta ger sammanlagt en ökad välfärd för 

samhället och det är utifrån det en rekommendation att det beslutet bör tas.  

Tabell 4: Effekter som kan antas öka och minska samhällets välfärd i och med införandet av 

brandtekniskt avskilda zoner  

Effekter som kan öka samhällets välfärd 
Effekter som kan minska samhällets 

välfärd 

Möjliggörande för horisontell utrymning 

som ger ökad tid för utrymning efter 

avskiljningen 

Kostnader för installation och material  

Framflyttad utgångspunkt för Räddnings-

tjänsten ger bättre förutsättningar för 

förmågan att rädda liv 

 

Eventuell minskning av personskador och 

döda 
 

 

                                                 
61 Mattson, Kostnad-nyttoanalys för nybörjare, 2006 
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5.4 Förhöjda krav på utrymningsplatser 

En del av de personer som intervjuats i detta arbete föreslog att för att säkerhetsställa en trygg 

nivå för personerna som vistas i byggnadsverk belägna under mark så kan det krävas 

utrymningsplatser som har egenskaper som överstiger de krav som idag ställs enligt BBR. 

Förslaget på förbättring av dessa kommunikationssystem skulle exempelvis kunna vara att det 

finns möjlighet att kommunicera information som är mer avancerad än att den endast meddelar 

om en utrymningsplats är befolkad eller ej.  

 

5.4.1 Utifrån intervjuerna 

Under intervju med ombudsman på DHR togs det upp att om utrymningsplatser ska användas 

så är en viktig del att den som väntar på assistans på platsen ska känna sig trygg. Eventuellt är 

det inte hållbart ur stressynpunkt att endast ha en blinkande lampa som kommunikations-system 

på en utrymningsplats.62 

 

5.4.2 Kostnad-nyttoanalys för åtgärden förhöjda krav på utrymningsplatser 

För att avgöra om det är kostnadseffektivt att genomföra denna åtgärd kan det undersökas med 

en kostnad-nyttoanalys och då väga de eventuella fördelarna och nackdelarna mot varandra. 

Om den totala välfärden för samhället bedöms öka så kommer åtgärden att rekommenderas. 

En förbättrad kommunikation med omvärlden i en utrymningsplats kan antas ge en tryggare 

miljö för de som väntar på assistans i form av potentiell minskning av stress vilket kan ses som 

en ökning av samhällets välfärd. 

Ett bättre sätt att kunna förmedla information på utrymningsplatser kan medföra en underlättad 

insats för de som eventuellt kommer för att assistera. Information som till exempel antal 

personer som väntar eller vilken typ av hjälp de behöver som är svårt att förmedla med en 

blinkande lampa kan bli lättare att kommunicera med det nya systemet via exempelvis en 

display eller telefon. Den underlättade assistansen kan ses som en ökning av samhällets välfärd. 

                                                 
62 Intervju 3 
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Den förbättrade kommunikationen kan medföra minskade personskador och dödsfall ifall den 

resulterar i att de assisterande kan anses kunna hjälpa de som väntar i utrymningsplatsen i högre 

utsträckning än innan. Detta kan ses som en ökning av samhällets välfärd. 

Kostnader som uppstår i och med installation, material och underhåll för åtgärden kan ses som 

en minskning av samhällets välfärd. 

Kraven på förbättrade utrymningsplatser är en åtgärd som kan införas i ett befintligt 

byggnadsverk där det helt enkelt förbättrar den redan existerande utrymningsplatsen. Det kan 

också leda till att den nya lösningen inte är kompatibel med den gamla och att hela 

kommunikationssystemet från utrymningsplatsen måste bytas ut. De ökade kraven bör också 

användas för utrymningsplatser som ska byggas och då vara med från initialskedet av 

byggprocessen.   

Om denna åtgärd skulle genomföras så kan det leda till ökade kostnader på grund av ett mer 

avancerat system och en kostnadsförändring i underhåll från tidigare. Införs det däremot från 

start i ett nytt byggnadsverk under mark är det inte nödvändigt att de ökade kraven medför 

ökade kostnader gentemot de tidigare. Det beror helt på hur kraven uppfylls. 

 

5.4.3 Slutsatser för förhöjda krav på utrymningsplatser 

För att se om åtgärden förhöjda krav på utrymningsplatser är kostnadseffektiv och i och med 

det bör genomföras kan tabell 5 nedan undersökas. I tabell 5 syns att de positiva effekterna av 

denna åtgärd överstiger de negativa vilket medför att denna åtgärd rekommenderas.  

Tabell 5: Effekter som kan antas öka och minska samhällets välfärd i och med införandet av 

bättre kommunikation på utrymningsplatser  

Effekter som kan öka samhällets välfärd 
Effekter som kan minska samhällets 

välfärd 

Minskning av stress för de som inväntar 

assistans  

Kostnader för ett dyrare och mer avancerat 

kommunikationssystem 

Bättre kommunikation som underlättar 

hjälpinsats 

Ökade kostnader för underhåll av 

kommunikationssystemet  

Minskning av antalet personskador eller 

döda 
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5.5 Brandsäkra hissar  

Det som också stor del av de intervjuade föreslog var brandsäkra hissar från byggnadsverk 

under mark som utrymningsväg för personer med nedsatt rörelseförmåga.  

Enligt vakthavande brandingenjör på Storstockholms brandförsvar så talar Räddningstjänsten 

om för byggherrarna att de måste dimensionera byggnadsverk under mark för självutrymning 

av anledning att Räddningstjänsten inte kan garantera att de kan genomföra en insats.63  

 

5.5.1 Utifrån intervjuerna 

Under intervju med teknisk chef på Briab rekommenderades brandsäker hiss som ett bra sätt 

för att personer med nedsatt rörlighet ska kunna ha möjlighet att på egen hand utrymma ett 

byggnadsverk under mark. Detta förutsatte att förståelsen för att hiss går att använda som 

utrymningsväg ökade i samhället. För att möjliggöra en redundans i detta system så medför det 

kostnader för reservkraft och en extra hiss.64  

Även ombudsman på DHR föreslog brandsäkra hissar för att personer med nedsatt rörlighet ska 

ha en möjlighet att kunna utrymma. En sak som hade diskuterats i en studie som DHR varit 

delaktiga i var att personer tenderar att i vissa fall ta hissen oavsett om den är brandsäker eller 

inte.65  

Arkitekt från MFD föreslog brandsäker hiss för samtliga offentliga byggnader. På grund av den 

höga kostnaden detta kan innebära ansågs det inte vara sannolikt i andra byggnadsverk.66  

 

5.5.2 Kostnad-nyttoanalys för åtgärden brandsäkra hissar 

Brandsäkra hissar i byggnadsverk under mark ger en tryggare miljö för personer med nedsatt 

rörelseförmåga eftersom det ger möjlighet att kunna utrymma på egen hand och inte behöva 

förlita sig lika mycket på assistans från människor i sin omgivning, Räddningstjänst och övrig 

personal, som i vanliga fall skulle kunna behöva ge assistans under en utrymning. En möjlighet 

för att alla människor ska kunna utrymma på egen hand kan ses som en ökning av samhällets 

välfärd. 

                                                 
63 Intervju 7 
64 Intervju 1 
65 Intervju 3 
66 Intervju 4 
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När Räddningstjänsten genomför en livräddande insats av en människa i ett byggnadsverk 

under mark så är det väldigt fysiskt krävande att bära ut en person. En brandsäker hiss innebär 

ett möjligt sätt för att lättare kunna få ut en person från ett byggnadsverk under mark. En 

underlättad insats är en ökning av samhällets välfärd.  

Byggnadsverk under mark förutsätter ofta i sin utrymningsstrategi att personal eller 

Räddningstjänst ska komma till assistans för de som inväntar hjälp på en utrymningsplats eller 

de som behöver en livräddande insats. Som ett resultat av de förbättrade förutsättningarna blir 

det inte en lika hög belastning på de som kommer till assistans vilket kan ses som en ökning av 

samhällets välfärd. 

Förutsatt att de tidigare presenterade effekterna av införandet av brandsäkra hissar möjliggör 

för att fler människor kan klara sig från personskador och dödsfall kan det ses som en ökning 

av samhällets välfärd. Ökningen av välfärden i detta fall beror på en ekonomisk uppskattning 

av de räddade liv och de uteblivna personskador som införandet av denna åtgärd skulle kunna 

innebära, vilket läggs på fördelssidan i en kostnad-nyttoanalys för att det är förebyggande för 

sådana negativa konsekvenser.  

Vid exempelvis brandförlopp kan det finnas en risk för att det blir strömbortfall vilket kan sätta 

en brandsäker hiss ur drift. För att motverka detta och för att den brandsäkra hissen ska kunna 

uppfylla sin funktion i att kunna utrymma personer med nedsatt rörelseförmåga under ett 

olycksscenario så kan den behöva utrustas med reservkraft. Detta medför en ökad kostnad som 

kan ses som en minskning av samhällets välfärd.  

Även om det finns reservkraft till en hiss så kan den behöva reparation eller vara tillfälligt 

avstängd av andra anledningar än strömbortfall. För att behålla redundansen i systemet kan det 

behöva införas mer än en hiss i ett byggnadsverk under mark. Om den ena hissen inte går att 

använda tillfälligt så finns det då en extra hiss vilket medför en redundans i systemet. 

Redundansen kan ses som en ökning av samhällets välfärd.  

I ett befintligt byggnadsverk som inte förutsätter att en hiss ska vara en del utav 

utrymningsstrategin kanske det enbart finns en hiss i vanliga fall. En extra hiss medför en ökad 

kostnad som kan ses som en minskning av samhällets välfärd.  

Kostnader i form av installation, material och underhåll för brandsäkra hissar och kostnader för 

reservkraft för dessa hissar kan ses som en minskning av samhällets välfärd.  
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Att införa brandsäkra hissar i byggnadsverk under mark skulle innebära en hög kostnad. I 

befintliga byggnadsverk kommer det i vissa fall behöva skapas nya hisschakt för att ge rum åt 

de nya hissarna. I nya byggnadsverk kan det vara en kostsam lösning eftersom det behövs krav 

på att hissen med omgivande hisschakt ska kunna motstå brandgaser och värme. Det går inte 

att som person med rörelsenedsättning förlita sig på att andra människor runt omkring en hjälper 

en ut. Därför kan en brandsäker hiss vara en nödvändighet för att en person med rörelsehinder 

ska kunna ta sig ut från ett byggnadsverk under mark.  

 

5.5.3 Slutsatser för brandsäkra hissar 

För att se om åtgärden att införa brandsäkra hissar i byggnadsverk under mark är 

kostnadseffektiv och i och med det bör genomföras kan tabell 6 nedan undersökas. Enligt tabell 

6 är de positiva effekterna som införandet av brandsäkra hissar medför fler till antalet än de 

negativa. Beslutet är att denna åtgärd bör genomföras ur ett kostnadseffektivt perspektiv, även 

om det inte är så pass mycket fler positiva än negativa effekter att det blir självklart. Ses det 

däremot till tyngden av varje positiv och negativ effekt kan det med en utökad analys, som tar 

hänsyn till de exakta monetära värdena av varje fördel och nackdel, ses att införandet av 

brandsäkra hissar ökar samhällets välfärd. Sammanfattningsvist kan åtgärden rekommenderas, 

utifrån att överskådligt se på åtgärdens inverkan, där tyngden av de positiva effekterna 

överstiger de negativa. 

Tabell 6: Effekter som kan antas öka och minska samhällets välfärd i och med införandet av 

brandsäkra hissar 

Effekter som kan öka samhällets välfärd 
Effekter som kan minskning samhällets 

välfärd 

Personer med nedsatt rörelseförmåga kan 

utrymma på egen hand 

Kostnader för hiss och installation i nya och 

även i befintliga byggnadsverk 

Underlättad livräddande insats för 

Räddningstjänsten 
Underhållskostnader 

Minskat krav på assisterande personal 
Kostnader för reservkraft i händelse av 

strömbortfall 

Minskning av antalet personskador eller 

döda 
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6. Diskussion 
 

Kan utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning på ett kostnadseffektivt sätt 

förbättras i och med att dessa presenterade åtgärder i kostnad-nyttoanalysen ovan skulle införas 

i byggnadsverk under mark?  

Om de åtgärder som är presenterade i analysen skulle införas i byggnadsverk under mark skulle 

personer med funktionsnedsättning och även andra människor få bättre möjlighet att på egen 

hand kunna utrymma. Förbättrade utrymningslarm som fokuserar på mer än ett sinne ger större 

chans att upptäcka att en utrymning behöver ske både för personer med funktionsnedsättning 

och för de som inte har någon funktionsnedsättning.  

Brandsäkra hissar möjliggör för en säkrare utrymning för personer med nedsatt rörelseförmåga 

och skulle även kunna användas av Räddningstjänsten för att transportera personer som behöver 

livräddas. Förhöjda krav på kommunikationssystem på utrymningsplatser ger en mindre 

stressfylld miljö att invänta assistans i och det kan medföra en underlättad insats för de som ska 

komma till assistans. Slutligen är den åtgärden som ger mest ökad välfärd för samhället 

brandtekniskt avskilda miljöer i byggnadsverk under mark. 

Fördelarna för samtliga av dessa åtgärder överstiger kostnaderna i stort utifrån kostnad-

nyttoanalyserna ovan och därför ger ökad välfärd för samhället. För att sådana investeringar 

ska kunna ske behöver dessa problem upplysas för de som stiftar nya lagar, regeringen, 

riksdagen och de som beställer projekten.  

Åtgärderna som är analyserade i rapporten skulle kunna ge samhället en ökad välfärd både om 

de införs i byggnadsverk under mark som ska byggas och om de läggs till i redan befintliga 

byggnadsverk. För även om det skulle bli någon form av lagändring som ställde högre krav på 

säkerheten för personer med funktionsnedsättning i byggnadsverk under mark så finns det inget 

som säger att det behöver ändras i byggnadsverk som är byggda i dagsläget. Utifrån intervjuerna 

syns det tydligt att det finns en stark vilja att förbättra förhållandena i stort, både i nya och i 

redan befintliga byggnadsverk.  

Efter att ha analyserat dessa åtgärder är det en rekommendation att höja kraven för nya 

byggnadsverk under mark och som avser att personer med funktionsnedsättning ska vistas där. 

Vidare rekommenderas att redan befintliga byggnadsverken under mark bör ha ett retroaktivt 



35 

krav att funktionsprovas för att se att de har en fullgod utrymningssäkerhet för personer med 

funktionsnedsättning förutsatt att denna grupp av människor förväntas kunna vistas där.  

Det som gör att det, trots de inblandade parternas starka vilja att införa förbättringar, är svårt 

att genomföra förbättrande åtgärder är att de kan vara kostnadsdrivande. Det som skulle gå att 

bli bättre på i dagsläget är till och börja med att det genomförs kostnad-nyttoanalyser inför 

viktiga samhällsbeslut och att när ett beslut ska fattas så tas det mer hänsyn till vilka som 

påverkas, hur de påverkas och i vilken grad de påverkas än vad det görs i dagsläget. 

Dessutom att det är ett fördelningskriterium, som Little föreslagit, att konsekvenserna av ett 

beslut blir acceptabelt fördelade67. Det är också viktigt att när någon ska genomföra en kostnad-

nyttoanalys, att den personen på ett bra sätt kan få fram relevant information till de personer 

som ska ta beslut rörande frågor om förbättrade åtgärder så att de blir medvetna om vilka 

områden som åtgärderna ska fokusera på. Ett bra sätt att förmedla denna information på är att 

göra en överskådlig och informativ kostnad-nyttoanalys.  

Beslutsfattarna behöver också vara mottagliga för denna information och ha en vilja att se till 

samhällets bästa. Det kan också krävas ett lagstöd för att ha något att utgå ifrån när en 

beslutsfattare ska övertygas om en högre säkerhetsnivå, för annars kan det vara ganska lätt att 

bortse från en rekommenderad åtgärd. Därför är det viktigt att de lägsta kraven i lagar och regler 

speglar en säkerhetsnivå som är hållbar, både för personer med funktions-nedsättning och för 

övriga. De presenterade åtgärderna i rapporten kan vara ett steg i rätt riktning för att få en hållbar 

säkerhetsnivå i byggnadsverk under mark. 

Det finns en hel del förbättringsområden, vissa av dem är analyserade i denna rapport, när det 

gäller utrymning från byggnadsverk under mark och personer med funktionsnedsättnings för-

utsättningar när det gäller utrymning som skulle kunna stärkas med en bättre grund i lagar och 

regler. Men för att de lagarna och reglerna ska kunna införas så behövs det också mer forskning 

att kunna hänvisa till och ett kontinuerligt arbete för att lyfta dessa frågor vilket i princip alla 

inblandade aktörer som på något sätt kommer i kontakt med frågor gällande utrymning för 

personer med funktionsnedsättning från byggnadsverk under mark skulle kunna bli bättre på.  

 

                                                 
67 Ian Little, A Critique of Welfare Economics, 2002 
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6.1 Felkällor  

En svårighet med att undersöka utrymning från byggnadsverk under mark är att det inte, 

framförallt i Sverige, händer så ofta att det är en situation som leder till utrymning. I de flesta 

byggnadsverk under mark sker det inte några större bränder normalt sett om det bortses från 

tunnlar.68 

Att det inte inträffar så mycket bränder kan ge en missvisande bild av att det är hög nivå på 

säkerheten i byggnadsverk under mark. Men det skulle lika gärna vara så att när det väl händer 

en olyckshändelse så får den så stora konsekvenser i form av materiella skador, personskador 

och dödsfall att säkerheten på sådana byggnadsverk skulle kunna bedömas som låg.  

Det vill säga att det är låg risk att något händer men att komplexiteten i byggnadsverk under 

mark gör att det kan bli ganska stora konsekvenser69. Det finns i alla fall få källor att utgå ifrån 

inom detta ämne och det skulle verkligen behövas mer forskning kring detta.  

  

                                                 
68 Haukur Ingason, Staffan Bengtson, Fredrik Hiort, Brand och brandskydd i undermarksanläggningar, 1997 
69 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Taktik och metodik vid brand i 

undermarksanläggningar, 2014 



37 

7. Slutsatser 

 

Nedan presenteras de slutsatserna utifrån de tre frågeställningarna som rapporten utgår ifrån.  

Hur tas det hänsyn till personer med funktionsnedsättning vid projektering av byggnadsverk 

under mark i svensk lagstiftning samt i internationella standarder? 

Det som kan ses efter att ha analyserat dessa åtgärder är att hänsyn tas till personer med 

funktionsnedsättning när byggnadsverk under mark projekteras både i Sverige och utomlands 

men att det finns en del punkter som verkligen borde övervägas om utrymningen ska fungera i 

praktiken under vissa typer av händelseförlopp.  

Enligt PBF ska personer, även de med funktionsnedsättning, kunna lämna ett byggnadsverk på 

egen hand under ett brandförlopp eller räddas på annat sätt70. Detta medför att exempelvis en 

person med funktionsnedsättning kan behöva vänta på en utrymningsplats under ett pågående 

brandförlopp och då behöva förlita sig på att någon kommer och assisterar en ut därifrån. I 

resultatdelen av denna rapport presenteras det bland annat förslag på att kommunikationen från 

utrymningsplatsen kan bli bättre så att den som väntar vet att det är någon på väg. Det finns helt 

enkelt områden där det finns utrymme för förbättring när det gäller personer med 

funktionsnedsättning i byggnadsverk under mark. 

Hur kan utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning förbättras med avseende 

på utrymning från byggnadsverk under mark och på vilka sätt bör åtgärder tas för att samhället 

ska anpassas utifrån det? 

Utrymningssäkerheten i stort för personer med funktionsnedsättning när det gäller 

byggnadsverk under mark kan och borde förbättras. Personer med funktionsnedsättning bör inte 

vara beroende av personer i sin omgivning för att kunna utrymma från byggnadsverk under 

mark, utan ska istället på egen hand kunna ta sig i säkerhet. Utifrån resultatet av detta 

examensarbete borde det införas, med lagstöd, ett krav på att alla ska kunna utrymma ett 

byggnadsverk under mark på egen hand.  

Finns det kostnadseffektiva lösningar för att öka utrymningssäkerheten för personer med 

funktionsnedsättning i byggnadsverk under mark?  

                                                 
70 SFS (2011:338), PBF, 3 kapitlet, paragraf 8 

 



38 

Åtgärderna som är presenterade är några exempel på hur det på ett kostnadseffektivt sätt går att 

förbättra utrymningssäkerheten för personer med funktionsnedsättning i byggnads-verk under 

mark. De förslag som undersökts genom en kostnad-nyttoanalys är utrymningslarm som 

fokuserar på flera sinnen, brandtekniskt avskilda zoner, förhöjda krav på utrymningsplatser och 

brandsäkra hissar. I analysen har det visat sig att samtliga förslag är kostnadseffektiva.  

Utrymningslarm som fokuserar på flera sinnen är en åtgärd som enligt kostnad-nyttoanalysen 

i denna rapport är kostnadseffektiv. Den åtgärden är kostnadseffektiv utifrån att den enbart ger 

kostnader som negativa effekter medan den som positiva effekter ger bättre förutsättningar för 

personer med funktionsnedsättning och ger förbättrad redundans och förstärker allvaret av en 

utrymningssituation för samtliga människor.  

Brandtekniskt avskilda zoner är en åtgärd som enligt kostnad-nyttoanalysen i denna rapport är 

kostnadseffektiv. De positiva effekterna för denna åtgärd är att den möjliggör för ökad tid för 

personer att utrymma och ger Räddningstjänsten bättre förutsättningar att rädda liv och de 

negativa effekterna är kostnader som uppkommer i samband med åtgärden.  

Förhöjda krav på utrymningsplatser är utifrån kostnad-nyttoanalysen även den en 

kostnadseffektiv åtgärd. Den ger som positiva effekter minskning av stress hos de som väntar 

på utrymningsplatsen och möjliggör för underlättad hjälpinsats och negativa effekter i form av 

kostnader.  

Brandsäkra hissar är utifrån kostnad-nyttoanalysen en kostnadseffektiv åtgärd. Positiva 

effekter som denna åtgärd medför är att personer med nedsatt rörelseförmåga kan utrymma på 

egen hand och att den medför en underlättad insats. Negativa effekter är kostnader för åtgärden.  

Att de åtgärderna som presenteras i rapporten är kostnadseffektiva syftar i denna rapport till att 

samhället i stort tjänar på att åtgärderna införs och inte nödvändigtvis de som äger och sköter 

byggnadsverken, vilket innebär att för att dessa åtgärder ska genomföras så borde de som på 

något sätt jobbar med dessa frågor försöka lyfta frågorna ännu mer, få mer forskning inom 

området och utifrån det få igenom de lagförslag som behövs för att personer med 

funktionsnedsättning ska kunna ha samma rättigheter som övriga när det gäller 

utrymningssäkerhet.  
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8. Förslag till fortsatta studier 

 

En intressant aspekt av att intervjua personer som är mycket insatta i sina respektive 

arbetsområden är att de har mycket olika infallsvinklar att komma med. Till det här arbetet 

innebar det att en mängd nya förslag på fortsatta studier och undersökningar genererades.  

Hur hanteras äldre personer när det gäller utrymning?  

Eftersom Sverige får en alltmer åldrande befolkning kommer det finnas krav på sätt att hantera 

detta i utrymningsscenarion. Bör åldern hos en människa ses som en funktionsnedsättning i ett 

utrymningsscenario? Vilka organisatoriska och tekniska lösningar går att införa för att öka 

säkerheten för utrymning för äldre människor? 

Hur kan utrymningsplatser utformas för att de ska vara och kännas trygga för personer 

med funktionsnedsättning?  

Är tvåvägskommunikation det enda kravet som behöver ställas på en utrymningsplats när det 

gäller kommunikationen eller borde fler krav ställas på kommunikationssystemet? Klarar en 

person den psykiska påfrestningen att sitta i ett rum under ett pågående brandförlopp och 

invänta hjälp? 

Hur kan personer med funktionsnedsättning representeras på ett bättre sätt i 

utrymningsanalyser och datorsimuleringar? 

Eftersom personer med funktionsnedsättning utgör en stor del av befolkningen bör dessa 

personer representeras i utrymningsanalyser högre grad än vad som görs i dagsläget och även 

tas i större hänsyn i datorsimuleringar. Även att en person är äldre eller väldigt ung kan anses 

som en nedsatt funktion när det gäller utrymning och bör på så sätt representeras i uträkningar 

och simuleringar. 

Vidare forskning inom denna rapports ämnesområde 

Dessutom finns det ett stort behov av vidare forskning inom området utrymning för personer 

med funktionsnedsättning från byggnadsverk under mark. Experimentella tester på hur det i 

praktiken fungerar att ha utrymningsplatser som utrymningsväg för personer med nedsatt 

rörlighet under ett olycksscenario under mark. Experimentella tester på hur personer med 

nedsatt hörsel kan utrymma ett byggnadsverk under mark på egen hand om enbart ett audiellt 

utrymningslarm finns och om det går bättre att utrymma med kompletterande visuella 
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utrymningslarm. Allmänt fler tester med frångänglighet som fokus där personer med 

funktionsnedsättning kan testa om de på egen hand kan utrymma från olika komplexa miljöer i 

samhället. Om det ska byggas allt fler byggnadsverk under mark där ett stort antal människor 

förväntas vistas så måste de också finnas forskning som stödjer att de byggnadsverken är säkra 

att vistas i.   
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Bilaga – Intervjufrågor 

 

Intervju 1 – Teknikchef Briab 

 Kan du ge en kort presentation av dig själv och vad du vanligtvis arbetar med?  

 Har du varit med och projekterat en anläggning som är belägen under mark någon gång? 

Om så är fallet, kan du berätta lite om hur det går till?  

 Hur tänker du generellt gällande hänsyn till personer med funktionsnedsättning vid 

projektering av komplexa byggnader?  

o När i byggprocessen tar man upp sådana problemställningar och hur mycket har 

man att säga till om sådant som konsult i projekteringen?  

 Jag har läst att du varit med i projekt som tar upp utrymning i uppåtgående riktning. 

Hanterade ni personer med funktionsnedsättning på något sätt i något utav dessa 

arbeten? 

o Om ja, på vilket sätt påverkade det resultatet?  

o Om inte, hur tror du att det hade påverkar resultatet av dina studier om 

projekteten inkluderat ett fokus på personer med funktionsnedsättning? 

 Upplever du att man vid projektering av en byggnad tar samma hänsyn till personer med 

funktionsnedsättning som för personer som kan utrymma själva? Med avseende på de 

acceptanskriterier som finns för de utrymmande, samt den tillåtna kötiden som de 

utrymmande får utsättas för, upplever du att samma acceptanskriterier gäller för alla? 

 Vilka för och nackdelar ser du med att personer med funktionsnedsättning kan tvingas 

behöva utrymma via rulltrappor?  

 Vilka tekniska hjälpmedel brukar finnas tillgängliga för stöd till utrymning av personer 

med funktionsnedsättning i en mer komplex byggnad? Vilka för och nackdelar ser du 

med dessa hjälpmedel?  

 Kan det i en mer komplex byggnad finnas risk för att en person med 

funktionsnedsättning inte är medveten om vilken utrymningsväg som är avsedd för 

dem? Hur tänker man på ett sådant problem i projekteringsfasen av en byggnad? 

 Hur upplever du att kunskaperna kring brandsäkerhet och utrymning är bland de som är 

säkerhetsansvariga vid olika företag/verksamheter som du kommer i kontakt med via 

ditt arbete? 
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 Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med flera trapplyft? Anser du att det är 

någon skillnad mellan en rulltrappa och en vanlig trappa om de antingen utgör en enda 

lång trappa eller är uppdelade på flera lyft?  

 Om du fick projektera helt fritt utan att behöva lagstöd eller krav på att följa en budget, 

hur skulle du vilja att man projekterade en anläggning under mark som måste utrymmas 

med rulltrappor, för att underlätta utrymningen för personer med funktionsnedsättning? 

Vilka tekniska lösningar skulle kunna införas under dessa omständigheter för bästa 

säkerhet?  

 Om man tänker på utrymning uppåt, både när det gäller personer med 

funktionsnedsättning och övriga, finns det något område runt detta som du personligen 

tycker att det skulle behövas en större fokus på vad det gäller forskning om nya 

lösningar?  

Intervju 2 - Brand- och räddningsexpert trafikförvaltningen 

 Kan du ge en kort presentation av dig själv och vad du vanligtvis arbetar med?  

 Arbetar ni med utrymningsfrågor när det gäller tunnelbanestationer? Om ja, kan du 

berätta lite om det?  

 Hur tar ni hänsyn till personer med funktionsnedsättning om ni arbetar med 

utrymningssituationer?  

 Vad finns det för information och hjälpmedel på en tunnelbanestation för att underlätta 

för personer med funktionsnedsättning att utrymma på egen hand?  

 Har personalen på SL några åtaganden vid en eventuell olyckshändelse på en 

tunnelbanestation vad det gäller att hjälpa personer att utrymma? Om ja, är det några 

speciella riktlinjer vad det gäller att hjälpa personer med funktionshinder?  

 Om du inte behövde förhålla dig till någon budget, vad skulle du vilja införa för 

hjälpmedel på en tunnelbanestation för att förbättra/underlätta utrymningsmöjligheterna 

för personer med funktionsnedsättning?  

Intervju 3 – Ombudsman DHR 

 Kan du ge en kort presentation av dig själv och vad du vanligtvis arbetar med?  

 Skulle du säga att offentliga miljöer är mer tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning nu än förut? Förbättringar/Försämringar?  
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 Hur upplever du kunskapen om funktionsnedsattas behov bland brandingenjörer och 

säkerhetsansvariga vid olika företag/verksamheter?  

 Vad skulle du säga att det finns för svårigheter för en person med funktionsnedsättning 

att på egen hand ta sig ut från en anläggning under mark, exempelvis en 

tunnelbanestation, under ett olycksscenario? Finns det några speciella hinder som kan 

göra det svårt? 

 Vad kan det finnas för svårigheter för personer med funktionsnedsättning när det gäller 

att uppfatta ett utrymningslarm?  

 Vad skulle det kunna finnas för problematik med att en person med 

funktionsnedsättning inte är medveten om vilken utrymningsväg som är avsedd för 

dem?   

 Skulle du säga att det i komplexa anläggningar finns de hjälpmedel och den information 

som behövs för att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig därifrån på egen 

hand? Om inte, är det något speciellt du skulle vilja införa för att underlätta hur en 

person med funktionsnedsättning ska kunna på egen hand utrymma komplexa 

byggnader?  

 Anser du att personer med funktionsnedsättning måste förlita sig på andra människor 

för att få hjälp med utrymning? Vad ser du för för-och nackdelar med detta?  

Intervju 4 – Arkitekt på Myndigheten för delaktighet 

 Kan du ge en kort presentation av dig själv och vad du vanligtvis arbetar med?  

 Skulle du säga att offentliga miljöer är mer tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning nu än förut? Förbättringar/Försämringar?  

 Vad skulle du säga att det finns för svårigheter för en person med funktionsnedsättning 

att på egen hand ta sig ut från en anläggning under mark, exempelvis en 

tunnelbanestation, under ett olycksscenario? Finns det några speciella hinder som kan 

göra det svårt?   

 Vad kan det finnas för svårigheter för personer med funktionsnedsättning när det gäller 

att uppfatta ett utrymningslarm?  

 Vad skulle det kunna finnas för problematik med att en person med 

funktionsnedsättning inte är medveten om vilken utrymningsväg som är avsedd för 

dem?   
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 Skulle du säga att det i komplexa anläggningar finns de hjälpmedel och den information 

som behövs för att en person med funktionsnedsättning ska kunna ta sig därifrån på egen 

hand? Om inte, är det något speciellt du skulle vilja införa för att underlätta hur en 

person med funktionsnedsättning ska kunna på egen hand utrymma komplexa 

byggnader?  

 Anser du att personer med funktionsnedsättning måste förlita sig på andra människor 

för att få hjälp med utrymning? Vad ser du för för-och nackdelar med detta?  

Intervju 5 – Vakthavande brandingenjör Storstockholms brandförsvar  

 Kan du ge en kort presentation av dig själv och vad du vanligtvis arbetar med?  

 Har du tidigare arbetat med hur man utrymmer personer från undermarksanläggningar, 

exempelvis en tunnelbanestation, eller en byggnad med motsvarande komplexitet?  

 Skulle du bedöma en livräddande insats från en undermarksanläggning som en 

komplicerad situation och finns det några speciella svårigheter med att hjälpa personer 

ut i uppåtgående riktning?  

 Tar ni någon speciell hänsyn för personer med funktionsnedsättning om ni ska 

genomföra en livräddande insats och finns det någon speciell strategi/taktik när det 

gäller att hjälpa personer med funktionsnedsättning under en insats?  

 Har Räddningstjänsten några speciella övningar när det gäller utrymning från 

undermarksanläggning som till exempel en tunnelbanestation?   

 Finns det något som Räddningstjänsten borde öva mer på när det gäller livräddning från 

undermarkstation?  

 Om du fick välja själv utan att behöva förhålla dig till någon budget, vad skulle du vilja 

införa hos Räddningstjänsten för att förbättra möjligheten att utrymma personer med 

funktionsnedsättning?  

 Är det något område när det gäller utrymning av personer med funktionsnedsättning 

som du tycker att det skulle kunna behövas ett större fokus på när det gäller forskning 

av nya lösningar?  

Intervju 6 - Konsult telekommunikation på Tyréns 

 Kan du ge en kort presentation av dig själv och vad du vanligtvis arbetar med? 
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 Vad är de vanligaste larm-/kommunikationssystemen som brukar användas i komplexa 

anläggningar för att uppmärksamma personer om att de ska utrymma? 

 Har du tidigare varit med och projekterat larm/kommunikationssystemen för en 

anläggning under mark eller för en byggnad med motsvarande komplexitet? 

 Är det något speciellt man måste tänka på när det gäller utrymning uppåt när det gäller 

larmsystemen? Något som skiljer sig från utrymning nedåt? 

 På vilka sätt tar man hänsyn till personer med funktionsnedsättning vid upprättande av 

larmsystemen i en byggnad?  

 Vilka krav finns för att se till att alla människor ska kunna uppfatta att utrymning ska 

ske? Exempelvis personer med nedsatt hörsel, syn eller kognitiv förmåga? 

 Är det enligt dig någon grupp av personer med funktionsnedsättning som har extra svårt 

att uppfatta ett utrymningslarm? 

 Kan det i en mer komplex byggnad finnas risk för att en person med 

funktionsnedsättning inte är medveten om vilken utrymningsväg som är avsedd för 

dem? Finns det larm/kommunikationssystem som kan underlätta för personer med 

funktionsnedsättning att veta vilken utrymningsväg det är som gäller? Om så är fallet 

hur fungerar dessa? 

 Om du fick projektera fritt utan att behöva lagstöd eller krav på att följa en budget, hur 

skulle du vilja att man projekterade larm-/kommunikationssystemen för att underlätta 

för personer med funktionsnedsättning? 

 Är det något område kring larm/kommunikationssystemen gällande personer med 

funktionsnedsättning som du tycker skulle behöva ett större fokus på när det gäller 

forskning om nya lösningar? 

Intervju 7 – Vakthavande brandingenjör Storstockholms brandförsvar 

 Kan du ge en kort presentation av dig själv och vad du vanligtvis arbetar med?  

 Har du tidigare arbetat med hur man utrymmer personer från undermarksanläggningar 

som till exempel en tunnelbanestation eller från byggnader med motsvarande 

komplexitet?   

 Skulle du bedöma att en livräddande insats från en anläggning under mark som en 

komplicerad situation? Finns det några speciella svårigheter med att hjälpa personer ut 

i uppåtgående riktning?  
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 Tar ni någon speciell hänsyn för personer med funktionsnedsättning om ni ska 

genomföra en livräddande insats? Finns det någon speciell strategi/taktik när det gäller 

att rädda personer med funktionsnedsättning under en insats?  

 Har Räddningstjänsten några speciella övningar när det gäller utrymning från 

undermarksanläggningar som till exempel en tunnelbanestation? Finns det något som 

Räddningstjänsten borde öva mer på när det gäller livräddning från undermarkstationer?  

 Om du fick välja fritt utan att förhålla dig till någon budget, vad skulle du vilja se för 

ändringar hos Räddningstjänsten för att förbättra möjligheten att hjälpa till att utrymma 

personer med funktionsnedsättning?   

 Är det något område när det gäller utrymning av personer med funktionsnedsättning 

som du skulle tycka att det kunde behövas ett större fokus på när det gäller forskning av 

nya lösningar?  

 

 

 

 


