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FÖRORD 

I händelse av en brand eller ett strömavbrott i en vägtunnel kan 
utrymningsbelysningen förväntas ha stor betydelse för möjligheten till en 
tillfredställande utrymning för de trafikanter som måste utrymma tunneln till 
fots. Hur denna ska utformas, bland annat med avseende på ljusstyrka, 
beskrivs i den förhållandevis nya standarden SS-EN 16276:2013 om 
utrymningsbelysning i vägtunnlar. Vid tidpunkten då arbetet som presenteras 
i denna rapport inleddes förelåg det dock en osäkerhet kring huruvida den 
utformning av i synnerhet de vägledande utrymningsljusen i trafikutrymmet 
som beskrivs i SS-EN 16276:2013 är tillräcklig för att uppfylla sin funktion i 
en utrymningssituation. Målet med projektet har därför varit att dels beskriva 
de funktioner som dessa vägledande utrymningsljus bör uppfylla, dels att 
utvärdera utformningen av olika utrymningsbelysningsarmaturer som kan 
användas som vägledande utrymningsljus en vägtunnels trafikutrymme. 

Projektet har letts av Karl Fridolf, verksam hos WSP Sverige AB. I 
projektgruppen har även Håkan Frantzich vid Avdelningen för brandteknik, 
Lunds tekniska högskola, ingått. Projektet har finansierats av Trafikverkets 
fjärde FoI-portfölj (Bygga). Författarna till denna rapport vill därför tacka FoI- 
portföljens ledamöter i allmänhet, och ordförande Jan Ekström i synnerhet. 
Därtill vill författarna tacka Henric Modig och Petter Hafdell som agerat 
Trafikverkets handläggare, och därtill bidragit till projektets genomförande. I 
sammanhanget vill författarna också klargöra att de slutsatser och 
rekommendationer som uttrycks i denna rapport är författarnas egna, och att 
de inte nödvändigtvis speglar Trafikverkets uppfattning. 

Malmö, december 2017 

Karl Fridolf 
Teknologie doktor i brandteknik 
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SAMMANFATTNING 

I svenska vägtunnlars trafikutrymme ska det finnas 
utrymningsbelysningsarmaturer i form av vägledande utrymningsljus. För 
Trafikverkets vägtunnlar styrs utformningen av innehållet i SS-EN 
16276:2013 om utrymningsbelysning i vägtunnlar. I denna standard 
föreskrivs dock endast en minsta ljusstyrka (motsvarande 1 candela i alla 
riktningar som de kan ses från en utrymmande person), vilket är ett mycket 
lågt värde. Därtill föreskrivs ingen motsvarande nivå på minsta 
belysningsstyrka. 

I syfte att utvärdera huruvida den ljusstyrkenivå som föreskrivs för 
utrymningsbelysningsarmaturer i vägtunnlar i SS-EN 16276:2013 kan 
förväntas uppfylla sin funktion i en utrymningssituation har ett inledande FoI-
projekt genomförts. Målet med projektet har varit att: 

1. Med utgångspunkt i det aktuella forskningsläget om människors 
beteende i bränder beskriva den eller de funktioner som 
utrymningsbelysning i vägtunnlar bör uppfylla vid en utrymning i 
händelse av brand. 

2. I ett mindre laboratorieförsök i en rökfylld miljö utvärdera 
utformningen av olika utrymningsbelysningsarmaturer, bland annat 
med avseende på ljusstyrka. 

Slutsatsen baserat på den litteraturgenomgång och utvärdering som 
genomförts inom ramen för projektet är att utrymningsbelysning i vägtunnlars 
trafikutrymme, ofta benämnda vägledande utrymningsljus, bör uppfylla två 
funktioner: 1) en orienterande funktion (för de utrymmande), och; 2) en 
belysande funktion (av vägen till en utrymningsväg), i synnerhet i rökfyllda 
miljöer och vid bortfall av ordinarie strömförsörjning. Baserat på den 
genomförda utvärderingen kan det dock konstateras att de krav på ljusstyrka 
som anges i SS-EN 16276:2013, i kombination med att inget krav ställs på 
belysningsstyrka, inte är tillräckliga för att berörda 
utrymningsbelysningsarmaturer ska kunna uppfylla ovan nämnda funktioner i 
en utrymningssituation. Av den anledningen framstår det som angeläget att i 
en fortsättningsstudie dels definiera explicita kravnivåer på ljus- och 
belysningsstyrka, dels hur utformningen av armaturerna bör ske i 
vägtunnelns trafikutrymme.  

Ett första steg i ett arbete med att definiera explicita kravnivåer på ljus- och 
belysningsstyrkor samt armaturutformning bedöms vara att samordna den 
begreppsapparat som är kopplad till frågan. Det framstår som alldeles 
nödvändigt att försöka ena både centrala nyckeltermer kring vad som 
egentligen är utrymningsväg, säker plats, etcetera, liksom att definiera ljus- 
och belysningstekniska termer som utrymningsbelysning och de delar som 
tillsammans bygger upp hela utrymningsbelysningskonceptet. Att definiera 
en sådan begreppsapparat har inte ingått i projektet, men ett förslag till en 
möjlig väg framåt presenteras likväl som en bilaga till denna rapport. 
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SUMMARY 

Swedish road tunnels’ motorways are required to be equipped with 
emergency escape lighting in the form of route to escape route marker lights. 
Regarding the Swedish Transport Administration’s road tunnels, the design 
of these are guided by SS-EN 16276:2013 about evacuation lighting in road 
tunnels. However, the standard only prescribe a minimum luminous intensity 
(corresponding to 1 candela in all directions from which it could be seen by a 
fleeing pedestrian), which is a very low value. In addition, the standard 
prescribe no minimum value regarding illumination. 

In order to evaluate whether or not the level of luminous intensity prescribed 
for emergency escape lighting in road tunnels in SS-EN 16276:2013 can be 
expected to fulfil its function in an evacuation situation an introductory 
research project has been carried out. The goal of the project has been to: 

1. Based on a literature review of state of the art research about human 
behaviour in fire, describe the functions that emergency escape 
lighting in road tunnels should fulfil during an evacuation in case of 
fire. 

2. In a smaller laboratory experiment in a smoke filled environment 
evaluate the design of different emergency escape lighting fixtures, 
among other things with regard to luminous intensity. 

The conclusion based on the literature review and evaluation that was 
carried out within the project is that emergency escape lighting in road 
tunnels’ motorways, typically termed route to escape route marker lights, 
should be designed so that: 1) evacuees can orient themselves with help 
from the lighting, and; 2) the lighting illuminate the evacuation route to a safe 
location, particularly in smoke-filled environments and during power failure. 
Based on the evaluation it can, however, be concluded that the prescribed 
minimum luminous intensity in SS-EN 16276:2013, in combination with the 
fact that the standard prescribe no minimum value regarding illumination, is 
not enough for emergency escape lighting fixtures to fulfil the above-
mentioned functions in case of an emergency evacuation. For that reason, it 
seems critical to define levels for luminous intensity as well as illumination at 
which these lights will provide guidance and visibility for people leaving their 
vehicles and evacuating the tunnel as pedestrians, and also how they should 
be designed in the road tunnel’s motorway. 

A first step to define explicit levels for luminous intensity and illumination, as 
well as the overall design, is to coordinate the terminology linked to the 
assessment. It seems critical to unite and define both central terms and 
phrases regarding, for example, escape route, safe location, etcetera, as well 
as light technical terms such as emergency escape lighting and the sub-
categories that constitute the emergency escape lighting concept. To define 
such a terminology has, however, not been included in this project, but a 
proposal is albeit presented as an appendix to this report. 
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1 INLEDNING 

I februari år 2002 publicerades en fransk studie i vilken teoretiska 
resonemang och beräkningar använts för att definiera lämpliga minimala och 
maximala ljusstyrkor för de utrymningsbelysningsarmaturer som vanligen 
finns installerade på vägtunnlars väggar [1]. I studien anges att det främsta 
syftet med sådana installationer är att de ska underlätta utrymning av 
människor i händelse av brand. Samtidigt konstateras att sådana armaturer, i 
synnerhet om de alltid är tända, riskerar att utgöra en störning för bilförare, 
bland annat ur ett bländnings- och flimmerperspektiv. För att fungera både i 
normalfallet och i händelse av en brand dras slutsatsen att 
utrymningsbelysningsarmaturer bör utformas med LED-dioder vars 
individuella ljusstyrka inte överskrider cirka 1 candela, och att den totala 
ljusstyrkan för en armatur bör understiga 12 candela. 

Flera år efter publiceringen av den franska studien fastställdes den svenska 
standarden SS-EN 16276:2013 om utrymningsbelysning i vägtunnlar [2], i 
vilken det bland annat refereras till just den franska studien. I standarden 
föreskrivs dels en maximal ljusstyrka med anledning av ovan nämnda 
störningsaspekter (40 candela inom en viss ljusspridningsvinkel), dels en 
minsta ljusstyrka enligt nedan: 

“To enhance the visibility in smoke, the minimum maintained luminous intensity of 
each marker, in all directions from which it could be seen by a fleeing pedestrian, shall 
be determined by their spacing. The minimum maintained luminous intensity shall be 
0,1 cd for each meter of spacing between markers, with a minimum luminous intensity 
of 1 cd. 

EXAMPLE For a distance of 15 m between two markers, the minimum maintained 
luminous intensity is 1,5 cd.” 

I standarden föreskrivs med andra ord en minsta ljusstyrka motsvarande 1 
candela i alla riktningar som de kan ses från en utrymmande person. Genom 
att utnyttja en enkel handberäkningsmetod kan den ljusstyrkenivån 
översättas till en belysningsstyrka motsvarande 0,04 lux på en yta fem meter 
från själva nödbelysningsarmaturen. Det är ett mycket lågt värde, och kan 
jämföras med den allmänna rekommendation som till exempel föreskrivs för 
utrymningsvägar i vanliga byggnader [3] samt i järnvägstunnlar [4] (minst 1 
lux längs med utrymningsvägens centrumlinje/1 lux på gångbanans nivå). 

Kravet, såsom det är formulerat i SS-EN 16276:2013, riskerar alltså att 
medföra en för låg ljusstyrkenivå för att armaturen ska kunna uppfylla sin 
funktion i utrymningssammanhang i allmänhet, och i rökfyllda miljöer i 
synnerhet. Samtidigt är det inte tydligt definierat vad denna eller dessa 
funktioner är, något som är en förutsättning för att kunna verifiera en 
utrymningsbelysningsarmatur. Är det till exempel viktigast att när- och 
markområdet omkring en utrymningsbelysningsarmatur belyses, eller att en 
utrymmande person direkt kan se och orientera sig efter själva armaturen i 
en rökfylld miljö? 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det finns ett behov av att 
utvärdera huruvida den ljusstyrka som föreskrivs i SS-EN 16276:2013 om 
utrymningsbelysning i vägtunnlar är tillräcklig för att uppfylla sin funktion i en 
utrymningssituation. Dessförinnan måste dock den eller de funktionerna 
tydligt definieras. Det görs lämpligen med utgångspunkt i det aktuella 
kunskapsläget om människors beteende vid bränder. 
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1.1 SYFTE OCH MÅL 
Projektets övergripande syfte har varit att utvärdera huruvida den 
ljusstyrkenivå som föreskrivs för utrymningsbelysningsarmaturer i vägtunnlar 
i SS-EN 16276:2013 är tillräcklig för att uppfylla sin funktion i en 
utrymningssituation. Målet med projektet har varit att: 

1. Med utgångspunkt i det aktuella forskningsläget om människors 
beteende i bränder beskriva den eller de funktioner som 
utrymningsbelysning i vägtunnlar bör uppfylla vid en utrymning i 
händelse av brand. 

2. I ett mindre laboratorieförsök i en rökfylld miljö utvärdera 
utformningen av olika utrymningsbelysningsarmaturer, bland annat 
med avseende på ljusstyrka. 

1.2 TERMINOLOGI 
Innehållet i denna rapport utgår i huvudsak från termerna belysningsstyrka, 
ljusstyrka och utrymningsbelysning, där den sistnämnda kan betraktas som 
en samlingsterm för flera olika typer av utrymningsbelysningsdelar, såsom 
vägledande utrymningsljus. Vägledande utrymningsljus är den del av 
utrymningsbelysningen i vägtunnelns trafikutrymme som är utformad för att 
möjliggöra för trafikanter att utrymma tunneln till fots. Den sträcka detta sker 
på kallas väg till utrymningsväg. Då rapporten är avgränsad till just denna del 
av utrymningsbelysningen används termerna utrymningsbelysning och 
vägledande utrymningsljus mer eller mindre synonymt om inte annat särskilt 
framgår, och termen utrymningsbelysningsarmatur används uteslutande för 
att beskriva den typ av armatur som utgör vägledande utrymningsljus. 

Som framgår av innehållet i denna rapport fyller de 
utrymningsbelysningsarmaturer som utgör vägledande utrymningsljus såväl 
en orienterande som belysande funktion i nödsituationer, till exempel brand, 
eller vid bortfall av ordinarie strömförsörjning. De storheter som kan 
användas för att beskriva dessa ljus- och belysningsegenskaper framgår av 
Tabell 1. Ljusstyrka kan i sammanhanget beskrivas som ett ljusflöde i en viss 
riktning, per steradian (rymdvinkel), och belysningsstyrka som ett infallande 
ljusflöde per ytenhet. 

Tabell 1. Koppling mellan ljus- och vägtunnelbelysningsterminologi. 

Vägtunnelbelysningsterm Ljusterm 

Utrymningsbelysning 
Vägledande 
utrymningsljus 

Ljusstyrka [cd] 

Belysningsstyrka [lux] 

 
För en fördjupad diskussion om olika ljustermer och termer som vanligen 
används för att beskriva den belysning som används i vägtunnlar i de 
nödsituationer, till exempel brand, då strömförsörjningen till den ordinarie 
belysningen faller bort, se Bilaga 1: Terminologi. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel sammanfattas de huvudsakliga slutsatser som kan dras 
baserat på den litteraturgenomgång som genomfördes i projektets första del. 
Sammanfattningen inleds med en kortare presentation av varför 
utrymningsbelysning föreskrivs i olika regelverk och standarder. 
Redovisningen utgår uteslutande från de syften och mål som uttrycks i 
förekommande underlag. Därefter följer en del som sammanfattar vad 
forskning om utrymningsbelysning i allmänhet, och i undermarks- och 
vägtunnelmiljöer i synnerhet, renderat för resultat samt vilka explicita krav 
som ställs i tidigare nämnda regelverk och standarder. Läsaren bör notera att 
de termer som används i samband med att regelverk och standarder återges 
är de som används i dessa underlag, det vill säga de har inte anpassats till 
den terminologi som angavs i kapitel 1.2. 

2.1 MOTIV TILL UTRYMNINGSBELYSNING 
I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i vägtunnlar 
m.m. (TSFS 2015:27) [5] föreskrivs i 34 § att vägledande utrymningsljus ska 
finnas i tunnlar. Syftet anges vara att underlätta för trafikanter att utrymma till 
fots. I Trafikverkets krav för vägtunnlar [6], närmare bestämt i kapitel G.3, 
framgår att Trafikverkets krav för vägar och gators utformning (VGU) [7] ska 
följas vad gäller belysning i vägtunnlar. Syftet med belysning i allmänhet 
anges i VGU vara att säkerställa att trafikanter, både under dagen och på 
natten, kan närma sig, passera och lämna tunneln på ett säkert sätt. I 
nödsituationer ska belysningen dessutom, bland annat, ge vägledning för 
personer som lämnar sina fordon och evakuerar tunneln som fotgängare. 

I VGU hänvisas till SS-EN 16276:2013 om utrymningsbelysning i vägtunnlar, 
i vilken det uttrycks att belysning, i de nödsituationer då utrymning till fots är 
nödvändigt, ska bidra dels med vägledning/vägvisning (guidance), dels med 
sikt (visibility). Enligt standarden innebär det bland annat att så kallade 
ljusmarkörer (evacuation route marker lights) ska installeras i vägtunnlar 
> 500 meter i syfte att vägleda (provide guidance) samt underlätta (facilitate) 
utrymning från vägtunnels trafikutrymme till utrymningsväg, till exempel en 
dörr till ett parallellt tunnelrör. 

En i andra sammanhang vanligt förekommande referens som innehåller 
information om motiv till nödbelysning i allmänhet är SS-EN 1838:2013 [8], i 
vilken det övergripande målet med utrymningsbelysning formuleras som att 
den ska möjliggöra en säker väg ut från en plats i det fall den normala 
strömförsörjningen bortfaller. Det bryts ner i två, för det här projektet 
relevanta, delmål: 

1. Målet för belysning av utrymningsvägar är att möjliggöra för 
människor att hitta en säker väg ut från en plats genom att skapa 
lämpliga visuella förhållanden för vägvisning vid utrymningsvägar 
och på särskilda platser […] 

2. Målet för belysning av öppna ytor (antipanikbelysning) är […] att 
möjliggöra en säker förflyttning för personer i riktning mot 
utrymningsvägar genom att skapa lämpliga visuella förhållanden för 
vägvisning 
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Som underlag för att förstå motiv till utrymningsbelysning kan även 
Boverkets byggregler (BBR) [3] användas, och i avsnitt 5:343 anges att 
nödbelysning (där det föreskrivs), ska möjliggöra utrymning även vid 
strömavbrott. Syftet med nödbelysningen, såsom det uttrycks i BBR, är alltså 
att möjliggöra en tillfredsställande utrymning även i de fall då den ordinarie 
strömförsörjningen har fallit bort. En något vagare formulering används i 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning samt allmänna 
råd om tillämpningen av föreskrifterna [9]. Av handlingen framgår att 
utrymningsvägar som kräver belysning för att en säker utrymning ska vara 
möjlig ska ha nödbelysning som lyser upp dem tillräckligt vid strömavbrott. 

Utöver de syften och mål som uttrycks i olika standarder och regelverk har 
forskare i olika sammanhang antingen explicit eller implicit beskrivit olika 
motiv till nöd-/utrymningsbelysning1 (emergency lighting). Simmons [10] 
tillhör inte dem, men definierar å andra sidan utrymningsbelysningskvalitet 
som beroende av tre faktorer: 

1. Medelbelysningsstyrka på marknivå/golvnivå 
2. Skillnad/Variationer i belysningsstyrka längs med utrymningsvägen 
3. Ljusstyrka från enskilda armaturer, med avseende på bland annat 

bländning 

Med utgångspunkt i dessa tre faktorer kan ett syfte skönjas. Boyce [11] är 
något tydligare och beskriver att utrymningsbelysning på ett tydligt och 
otvivelaktigt sätt ska indikera själva utrymningsvägen i syfte att möjliggöra för 
en tillfredsställande och säker förflyttning. Oulette och Raes [12] tolkning är 
snarlik, och de definierar syftet med utrymningsbelysning som att den ska: 

“provide illumination of adequate quantity and quality along the escape routes 
sufficient to facilitate safe movement along them toward and through the exits in the 
event of failure of normal power” 

Möjligen kan även de bedömningskriterier som använts i olika utvärderingar 
av utrymningsbelysning i allmänhet användas för att förstå syftet med den 
typen av installationer. Dessa har bland annat bestått i: 

 Möjlighet till förflyttning utan kollision med hinder 
 Förflyttningshastighet/Utrymningstid 
 Försökspersoners åsikter om utrymningsbelysningen 

2.1.1 Slutsats 
Det råder inga tvivel om att det övergripande syftet med utrymningsbelysning 
i allmänhet är att säkerställa en tillfredsställande utrymning även i de 
scenarier då den ordinarie kraftmatningen fallerat. Tidigare genomförd 
forskning i vanliga byggnader verkar ha förknippat detta med 
belysningsstyrkenivån på marken. I nyare standarder och regelverk är 
förhållningssättet dock något nyanserat, och tillfredsställande utrymning 
förknippas både med möjligheten att hitta en säker väg ut, det vill säga att ge 
vägledning, och att möjliggöra en säker förflyttning mot utrymningsvägarna. 
Det framgår inte minst av SS-EN 16276:2013 som föreskriver ljusmarkörer 
utmed ena eller båda tunnelväggarna. 

                                                   
1 I de studerade vetenskapliga publikationerna används nästan uteslutande 
termen emergency lighting. Den används då, i de flesta fall, för att beskriva 
en belysningsstyrka på marken. Termen utrymningsbelysning används därför 
i detta kapitel i samband med att resultaten från den genomförda forskningen 
återges. 
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2.2 UTFORMNING AV UTRYMNINGSBELYSNING 
Utformningen av utrymningsbelysning regleras i regelverk och standarder. 
Inte osannolikt har dessa influerats av den forskning som genomförts inom 
området, vilken baserat på den genomgångna litteraturen i huvudsak verkar 
ha bedrivits mellan 1970- och 1990-talet, och då i huvudsak i vanliga 
byggnader. I denna del redogörs först för de huvudsakliga slutsatserna i den 
genomförda forskningen. Därefter återges föreskrivande utformningskrav på 
utrymningsbelysning i tidigare nämnda regelverk och standarder. 

2.2.1 Genomförd forskning 
I en rad genomförda forskningsinsatser på 1970- och 1980-talet 
utvärderades i huvudsak effekten av olika belysningsstyrkor. Gemensamt för 
dessa, i huvudsak empiriska, studier är att de genomfördes i rökfria 
byggnadsmiljöer (det vill säga inte i tunnlar). Variabler eller parametrar som 
vanligen utvärderades var försökspersonernas möjlighet att förflytta sig utan 
att kollidera med hinder och deras förflyttningshastighet eller totala 
utrymningstid. Samtidigt användes ofta försökspersonernas subjektiva 
åsikter som en del av utvärderingsunderlaget. 

Simmons [10] rekommenderade i mitten av 1970-talet en belysningsstyrka 
så låg som 0,28 lux eftersom försökspersonerna i hans studier då helt 
klarade att förflytta sig utan att kollidera med hinder i ett försök i en korridor 
med ett antal riktningsförändringar. Gånghastigheten var dock lägre vid 
denna belysningsstyrka än vid en allmänbelysningsstyrka motsvarande 300 
lux. Simmons [10] kunde inte konstatera någon effektskillnad på studerade 
variabler/parametrar om vissa områden längs utrymningsvägen belystes 
starkare än andra inom förhållandet 1:50. Inte heller bländningsproblematik 
(som orsakades genom att de utrymmande fick gå mot en bländande 
projektor) hade någon effekt, möjligen för att bländningen orsakades av en 
ljuskälla som var fäst på annan plats än där de utrymmande letade efter 
hinder (längs med marken). 

Jaschinski [13] däremot rekommenderade högre belysningsstyrkor på 
utrymningsvägen än Simmons [10]. I ett försök med en yngre och en äldre 
försöksgrupp kunde Jaschinski [13] konstatera att den yngre 
försöksgruppens gånghastighet avtog signifikant vid belysningsstyrkor lägre 
än 1 lux. Motsvarande siffra för den äldre försöksgruppen var 2 lux. Vid 
dessa belysningsstyrkor betygsattes utformningen dock med ganska låga 
betyg av båda grupper. Sammanfattningsvis konstaterade Jaschinski [13] att 
försökspersonernas gånghastighet ökade kraftigt vid belysningsstyrkor > 
0,24 lux (vilket var den lägsta studerade), att ökningen var lägre vid 2-4 lux 
och att den vid högre belysningsstyrkor än så i princip var att likställa med 
förflyttning i allmänbelyst miljö. Därför rekommenderade han en 
belysningsstyrka motsvarande minst 2 lux i det fall det inte kan antas finnas 
en äldre population i en byggnad, annars 4 lux. 

Ungefär liknande slutsatser drar Boyce [11] efter att ha genomfört ett försök 
med olika belysningsstyrkor i ett öppet kontorslandskap. Till exempel 
konstaterades att det verkar hända något vid belysningsstyrkor kring 1 lux; 
försökspersonerna hade i allmänhet inga problem att förflytta sig vid 
belysningsstyrkor över detta (oberoende av nivå), antalet kollisioner med 
hinder var få och gånghastigheten ökade inte särskilt mycket med ökad 



 
 

 
16 | 10243283  • Utvärdering av utrymningsbelysning i vägtunnlar 

belysningsstyrka. Vid lägre belysningsstyrkor än 1 lux påverkades 
försökspersonernas förflyttning dock förhållandevis mycket (från smooth till 
hesitant/confused). Boyce [11] resultat antydde vidare att gånghastigheten 
vid belysningsstyrkor > 7 lux är att likställa med gånghastigheten vid tänd 
allmänbelysning. I ett kompletterande försök i samma miljö kunde Boyce [14] 
även konstatera att en kortare paus på 5 sekunder mellan det att 
allmänbelysning släcks och att utrymningsbelysning tänds kan bidra till en 
förbättrad förflyttning (med avseende på ovan nämnda variabler/parametrar) 
eftersom de då får några sekunder på sig att adaptera till den lägre 
belysningsstyrkan. En rekommendation som ges baserat på detta resultat är 
att utrymningsbelysningsstyrkan ska väljas på sådant sätt att människor i 
allmänhet kan adaptera till den på ett par sekunder för att inte utrymningen 
ska bli lidande. 

Webber och Hallman [15] genomförde också ett försök i en korridor, där de 
utrymmande försökspersonerna fick börja vid ett skrivbord med tänd 
allmänbelysning. När denna slocknade och utrymningsbelysningen tändes 
utrymde de korridoren under olika belysningsstyrkenivåer. I korthet 
konstaterar Webber och Hallman [15] att medelgånghastigheten vid 1 lux var 
förhållandevis hög (1,2 m/s i genomsnitt), dessutom angav 
försökspersonerna att det var förhållandevis lätt att se vid denna nivå och de 
betygsatte utformningen förhållandevis högt. 

Oulette och Rae [12] presenterade i slutet av 1980-talet en genomgång av 
den vid tidpunkten genomförda forskningen om utrymningsbelysning. De 
kunde då konstatera att en del av skillnaderna i rekommendationer förelåg i 
hur tillfredsställande utrymning definierats. Själva menade de att 
belysningens kvantitet, det vill säga belysningsstyrkan, sannolikt är den mest 
betydelsefulla variabeln i sammanhanget, men att den också beror på ett 
antal andra faktorer, såsom: 1) ålder, 2) lokalkännedom, 3) persontäthet, 4) 
belysningsfaktorer, såsom jämnhet längs en utrymningsväg, och 5) 
utformning av utrymmet, såsom längden på utrymningsvägen, 
kompletterande vägledande skyltar, visuella störningar (eng. clutter), 
etcetera. Baserat på sin genomgång drog de följande slutsatser: 

1. Vid belysningsstyrkor > 0,5 lux minskar antalet kollisioner kraftigt, 
men avvaktande eller tvekande förflyttningsmönster är vanligt 
förekommande. 

2. Människors gånghastighet vid belysningsstyrkor < 300 lux reduceras 
(i förhållande till vid 300 lux) enligt följande: 12 % vid 5 lux, 20 % vid 
1 lux och 30 % vid 0,2 lux för en yngre population och 20 % vid 5 lux, 
31 % vid 1 lux och 50 % vid 0,2 lux. 

3. Den upplevda nöjdheten med en viss utformning/belysningsstyrka 
korrelerar väl med gånghastighetsreduktionen; 1-3 lux anges som en 
lägstanivå då utrymmande i allmänhet ger uttryck för en 
tillfredställande utformning av utrymningsbelysning. 

4. En, enligt dem pragmatisk belysningsstyrkenivå, är 0,5 lux som 
minimum och 5 lux i genomsnitt längs med en utrymningsväg. 

Samtliga hittills nämnda studier är genomförda i rökfria byggnadsmiljöer. På 
90-talet genomförde dock Jensen [16] ett försök i en rökfylld korridor med 
tillhörande trapphus. Jensen [16] studerade visserligen inte 
utrymningsbelysningens påverkan på försökspersonernas möjligheter att 
utrymma explicit, däremot ingick i några scenarier en typ av ljustekniska 
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installationer som kan vara intressanta i vägtunnlar (inte helt olika de 
ljusmarkörer som omnämns i kapitel 2.1). I allmänhet konstaterar Jensen 
[16] att kontinuerlig information är mycket viktig vid utrymning i rök med 
motiveringen att om en person tappar orienteringsförmågan så är det särskilt 
allvarligt. Där kan till exempel taktila handledare och kontinuerliga 
vägledande markeringar eller ljus användas för att underlätta för de 
utrymmande. Jensen [16] förordar dessa lösningar framför punktkällor av 
ljus, men skriver samtidigt att punktkällor av ljus endast kan rekommenderas 
vid siktsträckor högre än cirka 8 meter (optisk densitet < 0,1 m-1), men att de 
om de används vid siktsträckor lägre än så bör de placeras med 7 meters 
inbördes avstånd (närmare bestämt vid en optisk densitet kring 0,8-1 m-1). 
Avslutningsvis kan nämnas att Jensen [16] drar slutsatsen att det inte 
nödvändigtvis är så att markeringar/utrymningsbelysning ska placeras så lågt 
som möjligt eftersom det endast är i närheten av brandkällan som en 
skiktning av brandgaser kan förväntas. Det gäller i synnerhet i tunnlar. Då är 
det bättre med en placering i höfthöjd för att bidra till en snabb förflyttning. 

I slutet av nittiotalet genomfördes ett utrymningsförsök i Stockholms 
tunnelbana av Frantzich [17]. I likhet med Jensen [16] studerade inte heller 
Frantzich [17] utrymningsbelysningens explicita påverkan på 
försökspersonernas utrymningsmöjligheter, likväl dras några slutsatser om 
utrymningsbelysningsnivåer i allmänhet då dessa varierade i olika delar av 
försöket. Utrymningsbelysningen bestod i armaturer fästa cirka 1 meter ovan 
mark och med cirka 7,5 meters inbördes avstånd och belysningsstyrkan 
varierade mellan 0 till 50 lux. En viktig slutsats från försöket är att nivån på 
belysningsstyrkan inte verkade ha så stor betydelse för till exempel 
försökspersonernas förflyttningshastighet, däremot spelade blotta 
förekomsten, det vill säga om det överhuvudtaget fanns någon belysning 
aktiverad, en stor roll. I försöket undersöktes även försökspersonernas 
subjektiva upplevelser. När belysningsstyrkan var låg eller obefintlig tyckte 
en större andel att det var komplicerat att gå i tunneln i förhållande till när 
belysningsstyrkan var bättre. Ett citat lyder till exempel:  

”Det totala mörkret en bit bakom tåget gjorde att folk stannade något. Varje ljuspunkt 
ger något mindre osäkerhetskänsla.” 

Frantzich [17] spekulerar i att det kan finnas en psykologisk effekt av att ha 
en separat utrymningsbelysning såsom den var utformad i försöket, det vill 
säga med regelbunden placering och avstånd. Det då det är en tydlig signal 
att det är en belysning som kan följas, i synnerhet om det finns rök i tunneln. 

Några som däremot särskilt tittat på just belysningsstyrkans påverkan på 
människors förflyttning i rökfyllda miljöer är Wright, Cook och Webber [18] 
som genomförde ett försök i en rökfylld kontorsbyggnad i två plan. Bland 
annat utvärderades en typ av takmonterade armaturer utformade antingen 
som allmän- eller nödbelysning (20-165 lux respektive 1-2 lux på 
utrymningsvägen). Författarna konstaterar att försökspersonerna förflyttade 
sig oberoende av belysningsstyrkan i den rökfyllda miljön och att de i 
allmänhet rörde sig långsammare i de scenarierna med takmonterade 
armaturer (oberoende av belysningsstyrka) än i de med till exempel 
belysningstekniska och taktila hjälpmedel monterade cirka 1 meter ovan 
utrymningsvägen (i princip ett infräst spår i väggen i kombination med 
belysning). 
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Som komplement till Frantzichs [17] försök i en rökfylld tunnelmiljö ska 
nämnas det försök som Fridolf med flera genomförde i en cirka 200 meter 
lång tunnel i Stockholm år 2011 [19], [20]. Tunneln var bland annat försedd 
med belysningsarmaturer (se Figur 1) fästa var åttonde meter, cirka en meter 
ovan marken, på respektive tunnelsida av den cirka åtta meter breda 
tunneln. Utan närvaro av rök åstadkom dessa armaturer en belysningsstyrka 
motsvarande 1 lux mitt emellan två armaturer (på gångbanan/ytan där de 
utrymmande förflyttade sig). Utöver observationer och kvantitativa mätningar 
tillfrågades försökspersonerna om sina upplevelser både i enkät- och 
intervjuform. De, för det här forskningsprojektet, viktigaste slutsatserna är att: 

 95 % av försökspersonerna svarade att de orienterade sig efter 
ljusen i tunneln (det vill säga efter armaturerna). 

 Majoriteten av de utrymmande följde ljusen för att ”hålla sig på 
banan” under utrymningen. Ett beteende där de förflyttade sig från 
armatur till armatur observerades frekvent. Med det menas att de 
rörde sig till en armatur och att de väl där kikade efter ljuset från 
nästa, varefter de förflyttade sig till den, och så vidare. 

 I huvudsak två funktioner lyftes fram av de utrymmande som positiva 
med belysningsarmaturerna: 
o Armaturerna försåg de utrymmande med ljuskällor i en övrigt 

mörk och rökfylld tunnel, det vill säga något att orientera sig 
kring. 

o Armaturerna belyste vägledande information om avstånd till 
närmaste utrymningsväg. 

 Att se ljuspunkterna i tunneln upplevdes som betryggande av de 
utrymmande. 

 Som förslag på förbättringar föreslog flera av de utrymmande att de 
ville att gångbanan skulle vara bättre belyst än vad den var i 
försöket. Som förslag gavs även lyslinor framför punktbelysning. 

 
Figur 1. Exempel på belysningsarmatur som användes i Fridolf med fleras försök [19], [20]. Övre 
delen av armaturen var tejpad för att ljus i huvudsak skulle spridas neråt. 

Ett annat liknande försök som genomfördes i Norra Länken har presenterats 
av Fridolf och Frantzich [21], [22]. I försöket användes ingen särskild 
utrymningsbelysning eller armaturer (utöver vad som redan förekom i Norra 
Länken). Även i detta försök tillfrågades försökspersonerna i efterhand om 
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sina upplevelser i enkätform. Resultatet från den genomförda 
enkätundersökningen har dock inte publicerats, men en genomgång av 
försökspersonernas enkätsvar gör att några preliminära slutsatser kan dras. 
Försökspersonerna nämner i enkäterna att de i huvudsak tittade på eller 
sökte efter två saker vid utrymningen (oberoende av scenario): 

1. De tittade sig omkring för att leta efter symboler, utgångar, vägen, 
hinder, etcetera, för att säkerställa att de kunde förflytta sig utan att 
krocka med något eller för att hitta en lämplig väg att förflytta sig 
utmed. 

2. De tittade efter den vita vägmarkeringen som markerade vägrenen, 
och en del rörde sig utmed den markeringen. 

Många av försökspersonerna beskrev därtill att de antingen följde endera 
tunnelväggen om de inte istället aktivt följde den med blicken. 

Avslutningsvis ska nämnas ett försök som Higgins med flera genomförde i en 
vägtunnelliknande korridor [23], [24]. Bland annat studerades en typ av 
vägledande belysningsarmaturer liknande beskrivningen som getts av 
ljusmarkörer ovan, se Figur 2. Armaturerna var placerade med cirka 
1,2 meters inbördes avstånd cirka 1 meter ovan gångbanan. Utformningen 
varierade i hur de var driftsatta (fast/blinkande) och jämförelser gjordes 
parvist. Utvärderingen förefaller ha genomförts vid rökfyllda förhållanden. 
Försökspersonerna som föredrog blinkande ljusmarkörer menade på att 
dessa drog uppmärksamhet till sig, att de signalerade nödsituation eller rör 
på dig, att de är aktiva och försöker förmedla ett budskap, etcetera. De som 
däremot föredrog fast sken menade att blinkande ljus kan uppfattas som 
varnande eller som att något är fel, men också som desorienterande. Totalt 
föredrog cirka 60 % blinkande ljus framför ett fast sken, det vill säga: 
skillnaderna var inte så stora. 

 
Figur 2. Utrymningsbelysning i form av ljusmarkörer som utvärderades av Higgins med flera 
[23], [24]. 

Utöver de studier som återgetts i detta kapitel finns även en del värdefulla 
slutsatser som dragits i andra studier som är värda att återge här. Det görs i 
korthet nedan: 

 Utrymmande personer i en rökfylld tunnel tenderar att förflytta sig 
längs med någon av tunnelns väggar. Det är en observation som 
gjorts i flera empiriska studier, utöver ovan även av Frantzich och 
Nilsson [25], [26]. 
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 Belysningens förekomst i rökfyllda miljöer verkar vara viktigare än 
nivån på belysningsstyrkan [27], [28]. 

 Takmonterade utrymningsbelysningsarmaturer framstår som ett 
sämre alternativ i förhållande till väggmonterade, bland annat på 
grund av att ljuset i rökfyllda miljöer inte når fram till marken och för 
att det ”döljer” annat i miljön i och med spridningen av ljuset i röken 
[27], [29]. 

 Kontinuerliga vägledande hjälpmedel minskar förflyttningsrelaterade 
besvär i rök och fungerar även vägledande. I det sammanhanget 
framstår taktila vägledande system som lika tilltalande som 
belysningstekniska system [28]. Slutsatsen delas av Jensen [16] och 
Paulsen [30] som gjort försök i miljöer som påminner om insidan av 
passagerarfartyg (kabinområdet). En kombination av 
handledare/semi-kontinuerlig belysning fungerade särskilt bra i 
Paulsens [30] studie, där försökspersonerna inte fattade några 
”felaktiga” beslut rörande vägval och rörde sig snabbt i förhållande till 
övriga testade system. Gånghastigheten var nära halverad i 
kombination med ett handledarsystem utan kompletterande semi-
kontinuerlig belysning. De taktila vägledande systemen betygsattes 
också förhållandevis högt i förhållande till övriga testade system. 

2.2.2 Regelverk och standarder 
I föregående kapitel redovisades vilka slutsatser som dragits genomförda 
forskningsinsatser, kvantitativa såväl som kvalitativa. I denna del 
sammanfattas vad dagens regelverk och standarder ställer för krav, se 
Tabell 2. 

Tabell 2. Sammanfattning av krav i dagens regelverk och standarder. 

Referens Krav 

TSFS 2015:27 [5] Av 34 § framgår att vägledande utrymningsljus 
ska finnas i tunnlar på högst 1,5 meters höjd över 
gångytan. Ytterligare krav på ljus- och/eller 
belysningsstyrka anges inte. 

Trafikverkets krav för 
vägtunnlar [6], [7] 

Utrymningsbelysning ska anordnas enligt SS-EN 
16276:2013, dock med vissa undantag, bland 
annat att vägledande utrymningsljus ska 
placeras 1 meter över vägbanans nivå (istället för 
1,5 meter). Inga tillägg/undantag görs dock med 
avseende på den i standarden föreskrivna 
ljusstyrkan. 

SS-EN 16276:2013 [2]  Ljusmarkörer ska placeras med ett 
maximalt inbördes avstånd om 25 meter 
på en maximal höjd motsvarande 
1,5 meter över körbanan. De ska 
placeras minst på ena vägtunnelsidan, 
och då på samma sida som 
utrymningsvägarna. 

 Ljusmarkörerna ska antingen aktiveras i 
händelse av en olycka, till exempel 
brand, eller alltid vara tända. I det senare 
fallet ska åtgärder vidtas för att minska 
den bländande effekten, då genom att 
ljusstyrkan begränsas till maximalt 40 cd 
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Referens Krav 

i den kon med ena spetsen i bilförarens 
läge, se Figur 3. Vid utrymning kan den 
dock förstärkas. 

 För att öka siktsträckan i rökfyllda miljöer 
ska ljusmarkörernas ljusstyrka i alla 
riktningar som de kan ses från en 
utrymmande person uppgå till minst 
0,1 cd per meter inbördes avstånd, dock 
minst 1 cd. Vid ett inbördes avstånd om 
15 meter ska ljusstyrkan alltså uppgå till 
minst 1,5 cd i alla riktningar som kan ses 
av en utrymmande individ. 

 
Figur 3. Utformning av utrymningsbelysningsarmaturer för att 
undvika bländning. 

SS-EN 1838:2013 [8] Belysning i ett utrymmes volym ska anordnas för 
att ge sikt vid utrymning. Det uppfylls genom att: 

 Armaturer för belysning och 
säkerhetsskyltar monteras minst 2 meter 
över golvet. 

 För utrymningsvägar på upp till 2 meter i 
bredd ska den horisontella 
belysningsstyrkan på golvet längs 
utrymningsvägens centrallinje inte vara 
lägre än 1 lux. Det centrala bandet, som 
inte ska utgöra mindre än halva 
utrymningsvägens bredd, ska belysas till 
minst 50 % av det värdet. 

 Synnedsättande bländning ska hållas låg 
genom begränsning av ljusstyrkan hos 
armaturer inom synfältet. Gränsvärdet för 
synnedsättande bländning för en armatur 
med monteringshöjd < 2,5 meter är 500 
cd. 

BBR [3] Belysningsstyrkan bör inte vara lägre än 1 lux 
längs med utrymningsvägens centrumlinje. Därtill 
rekommenderas att belysningsstyrkan i trappor 
bör vara minst 5 lux i gånglinjen för att minska 
risken för fall. 

AFS 2009:2 [9] Följande kommentarer till paragrafen om 
nödbelysning ges: 
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Referens Krav 

1. Låg placering av armaturer för 
nödbelysning bör eftersträvas.  

2. På golvet i gångstråket bör 
nödbelysningen ha en belysningsstyrka 
av minst 1 lux på det sämst belysta 
stället. Lokalt kan högre belysningsstyrka 
vara motiverad, exempelvis i trappor. 

SIS-CEN/CR 
14380:2013 [31] 

I rapporten beskrivs utrymningsbelysning i 
korthet (som en del av tunnelbelysning i största 
allmänhet). Den utrymningsbelysningsstyrka som 
rekommenderas uppnås motsvarar minst 10 lux, 
dock allra lägst 2 lux på sämsta stället. En 
intressant kommentar i rapporten är att 
utrymningsbelysningen beskrivs kunna utgöra en 
del av den ordinarie allmänbelysningen nattetid. 
Med del av menas att endast ett fåtal av de 
ordinarie armaturerna kan utgöra 
utrymningsbelysningen och då kraftmatas enligt 
högre krav så att matningen kan bestå vid 
olycka.  

NFPA 502 [32] I avsnitt 12.6.6 av NFPA 502 framgår att 
utrymningsbelysning ska finnas för körbana och 
gångbana med en minsta belysningsstyrka 
motsvarande 10 lux i genomsnitt, dock inte lägre 
än 1 lux. Ingenting om bländning nämns. 

NFPA 130 [33] I avsnitt 6.3.5.9 av NFPA 130 framgår att 
utrymningsbelysning ska finnas för gångbanor i 
järnvägstunnlar med en minsta belysningsstyrka 
motsvarande 2,7 lux i genomsnitt. 

2.2.3 Slutsats 
Försök genomförda i tunnelmiljöer antyder att utrymningsbelysning i 
vägtunnlars trafikutrymme primärt bör uppfylla två funktioner. Dels bör 
armaturerna utformas så att de utrymmande kan orientera sig efter 
utrymningsbelysningen, dels på sådant sätt att de belyser vägen till en 
utrymningsväg i trafikutrymmet. I det förstnämnda fallet saknas, åtminstone i 
den genomgångna litteraturen, information om lämpliga nivåer på ljusstyrka 
för att den orienterande funktionen ska uppfyllas (såväl i rökfri som i rökfylld 
miljö). Däremot finns viss information att tillgå angående det sistnämnda, 
närmare bestämt lämpliga belysningsstyrkor. Gränsen för vad som är bra 
och vad som är mindre bra verkar ligga i intervallet 0,5-5 lux och en 
rekommendation som anges är att i genomsnitt försöka hålla 5 lux och att 
aldrig gå lägre än 0,5 lux. Det är dock viktigt att komma ihåg att nivån 
baseras på försök genomförda i rökfri miljö i vanliga byggnader, och huruvida 
den är tillämpbar i tunnelmiljöer, i synnerhet rökfyllda, är osäkert. I 
sammanhanget ska också nämnas att dessa studier i huvudsak utgått från 
att utrymningsbelysning syftar till att utrymmande personer ska uppfatta sin 
omgivning, inte att den ska användas för orientering.  
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3 UTVÄRDERING 

I detta kapitel beskrivs genomförandet och resultatet av det försök som 
utfördes i projektets andra del. Försöket genomfördes i syfte att utvärdera 
utformningen av olika utrymningsbelysningsarmaturer. Utvärderingen skedde 
dels med utgångspunkt i SS-EN 16276:2013, dels med utgångspunkt i de 
slutsatser som presenterades i föregående kapitel.  

Slutsatserna i föregående kapitel antyder att utrymningsbelysning i 
vägtunnlar bör uppfylla två funktioner: 1) en orienterande funktion (för de 
utrymmande), och; 2) en belysande funktion (av vägen till en 
utrymningsväg). Avsikten med försöket var därför att utvärdera olika typer av 
armaturer som kan förekomma i en vägtunnel, och som syftar till att uppfylla 
endera eller båda dessa funktioner, såväl under ”normala” förhållande som 
under brandlika, det vill säga såväl i en rökfri som i en rökfylld vägtunnel. En 
grundläggande fråga är ju till exempel om båda dessa funktioner behöver 
uppfyllas i både rökfri och rökfylld miljö, eller om det till exempel är tillräckligt 
att belysningen av vägen till en utrymningsväg tillgodoses endast i rökfri 
miljö, men att den orienterande funktionen uppfylls i båda. 

3.1 FRÅGESTÄLLNINGAR 
Nedan beskrivs genomförandet av försöket i närmare detalj. Försöksmetodik 
och datainsamlingsteknik baserades i grund och botten på ett antal 
frågeställningar som definierades innan försökets genomförande. Dessa var 
(rangordnade i prioriteringsordning): 

1. Är den ljusstyrka som anges i SS-EN 16276:2013 tillräcklig för att 
armaturen ska uppfylla sin funktion i en utrymningssituation? 

2. Hur mycket punktbelysning behövs för att underlätta orientering? 
3. Behöver vägen till en utrymningsväg belysas i rökfylld miljö, och i så 

fall: hur mycket? 
4. Hur mycket belyses vägen till en utrymningsväg i rökfylld miljö av 

armaturer som är utformade med utgångspunkt i ljusstyrkekravet i 
SS-EN 16276:2013? 

5. Hur bör belysning av vägen till en utrymningsväg utformas? 
6. Vilka krav bör ställas på belysning för rökfyllda miljöer? 
7. Kan punktbelysningsarmaturer utformas på annat sätt än med LED-

dioder, till exempel med diffusa glödlampor som ljuskälla? 
8. Hur uppfattas skillnaden mellan punktbelysnings- och 

ljuslistarmaturer (kontinuerlig belysning) i rökfri och rökfylld miljö? 

3.2 FÖRSÖKSMETOD OCH 
DATAINSAMLINGSTEKNIK 

I försöket utvärderades ett antal olika punktbelysnings- och ljuslistarmaturer 
av författarna till denna rapport, docent Stefan Svensson vid Lunds tekniska 
högskola samt belysningsexpert Petter Hafdell och tunnelsäkerhetsspecialist 
Henric Modig vid Trafikverket. Försöket genomfördes den 12/9, 2017, i en 
övningstunnel på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s) 
utbildningsanläggning i Revinge, Skåne. Medverkande utvärderares ålder 
liksom eventuella synnedsättning vid tidpunkten för genomförandet av 
försöket framgår av Tabell 3. 
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Tabell 3. Information om medverkande utvärderares ålder och syn. 

Utvärderare Ålder Syn 

Karl Fridolf 30 Utan anmärkning. 

Håkan 
Frantzich 

54 Använder normalt glasögon men genomförde 
samtliga utvärderingar utan såväl glasögon eller 
linser. Synskärpa således inte fullgod, men 
bedömd tillräcklig för att kunna bedöma armaturer 
inom ramen för utvärderingen. 

Stefan 
Svensson 

50 Använder normalt glasögon och genomförde 
samtliga utvärderingar med dessa. Synskärpa 
således bedömd fullgod för att kunna bedöma 
armaturer inom ramen för utvärderingen. 

Petter 
Hafdell 

50 Använder normalt glasögon men genomförde 
samtliga utvärderingar utan såväl glasögon eller 
linser. Synskärpa således inte fullgod, men 
bedömd tillräcklig för att kunna bedöma armaturer 
inom ramen för utvärderingen. 

Henric Modig 37 Använder normalt glasögon eller linser, och 
genomförde samtliga utvärderingar med linser. 
Synskärpa således bedömd fullgod för att kunna 
bedöma armaturer inom ramen för utvärderingen. 

 
Utvärderingarna skedde individuellt för olika scenarier med varierande ljus- 
och belysningsstyrkenivåer i såväl rökfri som rökfylld miljö, och i det senare 
fallet användes såväl mörkgrå brandliknande rök som vit konstgjord rök. 
Dokumentationen skedde i fördefinierade bedömningsmallar som tagits fram 
innan försökets genomförande, och som baserades på de frågeställningar 
som presenteras i avsnitt 3.1. 

3.2.1 Försöksplats 
Den övningstunnel som användes vid försökets genomförande redovisas i 
sektion samt plan i Figur 4 och i Bilaga 2: Övningstunnel. Tunneln är 
konstruerad av traditionella fraktcontainrar som placerats intill varandra, vilka 
tillsammans skapar en tunnel som är två containrar bred (cirka fem meter) 
och som sammanlagt är 37 meter lång. Längs mittlinjen finns en rad med 
stålpelare som bär tunnelns tak. Vid försökets genomförande var tunneln tom 
sånär som på nedan nämnda ljus- och belysningstekniska installationer. 

Tunnelns båda ändar är försedda med dubbla dörrar, och parallellt med 
tunneln löper en smalare utrymningstunnel som förbinds med huvudtunneln 
via två dörrar placerade ungefär på tredjedelspunkterna av hela tunnelns 
längd. Den lutar nedåt sett från båda tunnelns ändar, och höjdskillnaden är 
cirka en meter mellan den högsta och den lägsta punkten i tunneln. 
Takhöjden är cirka 2,5 meter, men den västra delen (vänstra i Figur 4) har en 
något högre takhöjd motsvarande cirka 2,7 meter. 



 
 

 
 

10243283 •  Utvärdering av utrymningsbelysning i vägtunnlar  | 25   

 
Figur 4. Övningstunneln som användes vid försökets genomförande i sektion (överst) och plan 
(nederst). En större ritning redovisas i Bilaga 2: Övningstunnel. 

3.2.2 Armaturer 
Totalt ingick sex olika typer av belysningsarmaturer i försöket: tre 
punktbelysnings- och tre ljuslistarmaturer. Dessa sammanfattas i Tabell 4. 
Därutöver användes två enklare arbetsbelysningsarmaturer med inbyggda 
LED-dioder för allmänbelysning. Dessa monterades i takhöjd på två av 
stolparna i övningstunnelns mittlinje. 

Tabell 4. Beskrivning av de armaturer som ingick i försöket. 

Armatur Beskrivning 

MarkLED Dimmerbar punktbelysningsarmatur med inbyggda LED-
dioder som vanligen monteras i mark men som i försöket 
monterades vertikalt för att efterlikna montering på vägg, se 
Figur 5. Tydligt vitt ljusflöde. Två driftlägen som kan aktiveras 
var för sig: låg samt hög2. I låg-läget riktades ljusflödet i 
huvudsak i riktning mot utrymmande, och i hög-läget tändes 
ytterligare dioder riktade både i riktning mot utrymmande och 
nedåt mot marken. 

 
Figur 5. Fotografi på MarkLED. 

                                                   
2 Terminologin låg- respektive hög-läge introducerades i samband med 
försökets genomförande och följer inte tillverkarens specifikation. 
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Armatur Beskrivning 

FlatLED Dimmerbar punktbelysningsarmatur med inbyggda LED-
dioder som vanligen monteras i mark men som i försöket 
monterades vertikalt för att efterlikna montering på vägg, se 
Figur 6. Tydligt vitt ljusflöde. Två driftlägen som kan aktiveras 
var för sig: låg samt hög. I låg-läget riktades ljusflödet i 
huvudsak i riktning mot utrymmande, och i hög-läget tändes 
ytterligare dioder riktade både i riktning mot utrymmande och 
nedåt mot marken. 

 
Figur 6. Fotografi på FlatLED. 

Vägglampa Enklare dimmerbar armatur i vit termoplast med härdat glas 
och skyddsgaller för ljuskälla i form av glöd-/LED-lampa med 
E27-sockel, se Figur 7. Ljus med mer diffus karaktär jämfört 
med Mark- samt FlatLED och dessutom mer varmvitt då 
traditionell glödlampa var monterad i armaturen. 

 
Figur 7. Fotografi på armatur med diffust ljus. 
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Armatur Beskrivning 

LaneLED 
Wall 

Dimmerbar ljuslistarmatur med inbyggda LED-dioder, se 
Figur 8. Ljusflöde i huvudsak i riktning mot utrymmande. 
Tydligt vitt ljusflöde. 

 
Figur 8. Fotografi på LaneLED Wall monterad i övningstunneln. 

LaneLED 
HRS 

Dimmerbar ljuslistarmatur med inbyggda LED-dioder 
monterad under handledare, se Figur 9. Även kompletterad 
med två olika typer av punktbelysningsarmaturer (en 
punktbelysningsarmatur var tredje meter); en 
punktbelysningsarmatur med ett maximalt ljusflöde 
motsvarande 1 cd, och en med ett maximalt ljusflöde 
motsvarande 2,5 cd (omnämns ”1 cd” och ”2,5 cd” nedan). 
Ljusflöde i huvudsak i riktning mot marken för ljuslistarmatur 
och i riktning mot utrymmande för kompletterande 
punktbelysningsarmaturer. Tydligt vitt ljusflöde för samtliga 
ljuspunkter. 

 
Figur 9. Fotografi på LaneLED HRS monterad i övningstunneln. 
Punktbelysningsarmatur ”1 cd” till vänster och ”2,5 cd” till höger. Foto: Martin 
Schulze Nilsson. 
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Armatur Beskrivning 

Morestrip Ljuslistarmatur med inbyggda LED-dioder kompletterad med 
efterlysande linjemarkering, se Figur 10. Ljusflöde i huvudsak 
i riktning mot utrymmande. Tydligt vitt ljusflöde. 

 
Figur 10. Fotografi på Morestrip monterad i övningstunneln. 

3.2.3 Rök 
För de utvärderingar som genomfördes i rökfylld miljö användes i huvudsak 
mörkgrå rök som efterliknade riktig brandrök, men i vissa fall även vit rök (så 
kallad discorök). Oavsett typ av rök eftersträvades en röktäthet representativ 
för en brand i en vägtunnel, det vill säga en siktsträcka motsvarande cirka 1-
2 meter för belysta föremål, vilket är ungefär detsamma som 3-5 meter för 
genomlysta föremål3. Den mörkgråa röken alstrades av rökpatroner som 
tändes i likhet med bengaliska eldar och kompletterades vid behov med vit 
rök för att uppnå eftersträvad siktsträcka. Den vita röken alstrades av en 
rökmaskin och rökvätskan som användes bestod av en blandning av 
livsmedelsglykoler samt avjoniserat vatten i flytande form som upphettades 
kraftigt, varpå den slungades ut ur maskinen genom ett munstycke. 

Skälet till att i huvudsak mörkgrå rök användes i försöket var att den 
efterliknar verklig brandrök i större utsträckning än vit. Typen och storleken 
av partiklarna och färgen på dessa påverkar till exempel bland annat hur ljus 
absorberas, reflekteras och transmitteras. Med andra ord har typen av rök 
påverkan på den typ av utvärderingar som genomfördes i försöket. 
Nackdelen med den mörkgråa röken är att den är irriterande för ögon, näsa 
och hals. Därför användes skyddsmasker med ett partikelfilter vid de 
utvärderingar som skedde i mörkgrå rök. 

Röktätheten mättes och dokumenterades kontinuerligt under hela försöket 
med hjälp av en röktäthetsmätare placerad vid en av dörrarna till 
utrymningstunneln, se Figur 11. Röktäthetsmätaren bestod av en ljuskälla 
och en ljusmottagare som placerats med en meters avstånd i en metallram 
cirka 1,5 meter ovanför marken. Ljuskällan bestod av en LED-lampa som 
emitterade vitt ljus, och ljusmottagaren bestod av en fotosensor. Med 
kännedom om spänningen vid ljuskällan och den försvagade spänningen (på 
                                                   
3 Valet av siktsträcka i rökfylld miljö baserades på erfarenheter från inträffade 
bränder i vägtunnlar, bland annat i Norge [34]. 
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grund av röken som dämpade ficklampans ljusintensitet) vid fotosensorn 
kunde en så kallad dämpningskoefficient beräknas, vilken med en 
förhållandevis enkel matematisk operation kan översättas till en siktsträcka 
för både belysta och genomlysta föremål. Röktäthetsmätaren var kopplad till 
en datalogger som registrerade den uppmätta spänningen var 20:e sekund 
under hela försöket. Dessvärre upptäcktes stora mätfel i samband med det 
efterföljande analysarbetet, varför den kontinuerliga mätningen av 
röktätheten inte redovisas i denna rapport. 

Utöver den kontinuerliga mätningen och dokumentationen av röktätheten 
genomfördes i samband varje utvärdering i rökfylld miljö en subjektiv 
uppskattning av siktsträckan till en genomlyst utrymningsskylt. Platsen i 
övningstunneln där denna uppskattning genomfördes redovisas i Figur 11. 
Resultatet redovisades skriftligen i samma bedömningsmall som användes 
för att utvärdera aktuell armatur. 

 
Figur 11. Placeringen av röktäthetsmätare och genomlyst skylt i övningstunneln. 

3.2.4 Uppställning i tunnel 
Respektive typ av punktbelysningsarmatur monterades på två stolpar 
placerades med tio meters mellanrum i övningstunneln, se Figur 12 och 
Figur 13. Armaturerna var fästa på cirka 0,9 meters höjd ovan mark. 

 
Figur 12. De tre olika typerna av punktbelysningsarmaturer fästes på stolpar som placerades tio 
meter från varandra. I bilden ses från vänster till höger: FlatLED, MarkLED och vägglampa. 
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Figur 13. Placeringen av stolparna i övningstunneln. 

Ljuslistarmaturerna placerades på motsatt sida av övningstunneln i 
förhållande till punktbelysningsarmaturerna, se Figur 14. Varje armatur 
bestod av en tre meter lång list, och det fanns två exemplar av varje armatur. 
Armaturerna monterades på cirka en meters höjd. 

 
Figur 14. Placeringen av ljuslistarmaturerna i övningstunneln. 

Vid de utvärderingar som genomfördes i rökfylld miljö placerades inför varje 
scenario tomlådor ut mellan stolpe 1 och stolpe 2. Det gjordes i syfte att 
introducera hinder i tunneln. Dessa hinder kunde slås i utan risk för skador. 

3.2.5 Procedur 
Med avseende på försöksprocedur kan utvärderingen av de olika 
armaturerna kategoriseras i någon av följande kategorier: 

1. Punktbelysningsarmatur i rökfri miljö 
2. Ljuslistarmatur i rökfri miljö 
3. Punktbelysningsarmatur i rökfylld miljö 
4. Ljuslistarmatur i rökfylld miljö 

Utvärderingarna skedde individuellt för respektive armatur i ett visst 
inställningsläge åt gången. 

Vid utvärderingen av punktbelysningsarmaturerna i rökfri miljö inleddes 
utvärderingen cirka 10 meter från den första stolpen (till vänster i Figur 13). 
Därefter förflyttade sig respektive utvärderare förbi de båda stolparna. 
Avslutningsvis besvarades sex frågor kopplat till armaturens funktion. 
Bedömningsmall framgår av Bilaga 3: Bedömningsmall för 
punktbelysningsarmatur i rökfri miljö. 
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Vid utvärderingen av ljuslistarmaturerna i rökfri miljö inleddes utvärderingen 
istället strax innan (till höger i Figur 13) LaneLED HRS. Därefter förflyttade 
sig respektive utvärderare förbi armaturen, varefter sex frågor kopplade till 
armaturens funktion besvarades. Bedömningsmall framgår av Bilaga 4: 
Bedömningsmall för ljuslistarmatur i rökfri miljö. 

Proceduren såg något annorlunda ut i rökfylld miljö. Vid utvärderingen av 
punktbelysningsarmaturerna inleddes utvärderingen i rökfylld miljö, likt den i 
rökfri, cirka 10 meter från den första stolpen. Där besvarades fråga 1 av 
respektive utvärderare, se Bilaga 5: Bedömningsmall för 
punktbelysningsarmatur i rökfylld miljö. Därefter förflyttade sig utvärderaren 
förbi de båda stolparna varefter frågorna 2-8 besvarades. Avslutningsvis 
genomfördes en skattning av siktsträckan till den genomlysta 
utrymningsskylten i Figur 13. 

Vid utvärderingen av ljuslistarmaturerna inleddes utvärderingen på samma 
sätt i rökfylld miljö som i rökfri. Strax innan (till höger i Figur 13) respektive 
ljuslistarmatur som utvärderades besvarades fråga 1 av respektive 
utvärderare, se Bilaga 6: Bedömningsmall för ljuslistarmatur i rökfylld miljö. 
Därefter förflyttade sig utvärderaren förbi armaturen och besvarade övriga 
frågor. Till skillnad från vid utvärderingen av punktbelysningsarmaturerna 
förekom ingen uppskattning av siktsträckan då ljuslistarmaturerna 
utvärderades i rökfylld miljö. 

3.2.6 Scenarier 
I Tabell 5 sammanfattas de olika belysningsscenarier som utvärderas i 
försöket. Innehållet ska tolkas på följande sätt: 

1. ID symboliserar endast en klassificering av respektive scenario. 
2. Armatur anger den typ av armatur som var aktiv i respektive 

scenario. Se Tabell 4 för mer information. 
3. Driftläge anger hur respektive armatur var inställd. 

o Endast punkt-belysning ”1 cd” innebär att ljuslistarmaturen 
med inbyggda LED-dioder i LaneLED HRS var släckt, och 
att endast punktbelysningsarmaturen med ett maximalt 
ljusflöde motsvarande 1 cd var tänd. 

o Låg innebär att MarkLED/FlatLED-armaturerna drevs i sitt 
låg-läge (se Tabell 4 för mer information). 

o Låg + Hög innebär att MarkLED/FlatLED-armaturerna drevs 
med både låg- och hög-läget aktiverat (se Tabell 4 för mer 
information). 

o Ljuslist plus punktbelysning ”1 cd”/ Ljuslist plus 
punktbelysning ”2,5 cd” innebär att ljuslistarmaturen med 
inbyggda LED-dioder i LaneLED HRS var tänd samtidigt 
som nämnd punktbelysningsarmatur. 

4. Dimmerinställning anger hur respektive armatur var dimrad. 
o 1 cd innebär att punktbelysningsarmaturen med ett maximalt 

ljusflöde motsvarande 1 cd var tänd och dimrad på sådant 
sätt att det maximala ljusflödet motsvarade 1 cd. 

o Lägst innebär att armaturen var neddimrad i sitt lägsta läge. 
Vad detta motsvarade i uppmätt ljusflöde för berörd armatur 
framgår av kapitel 3.2.7. 

o Mellan innebär att armaturen var neddimrad i ett läge 
mittemellan Lägst och Högst. Vad detta motsvarade i 
uppmätt ljusflöde för berörd armatur framgår av kapitel 3.2.7. 
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o Högst innebär att armaturen inte var neddimrad. Vad detta 
motsvarade i uppmätt ljusflöde för berörd armatur framgår av 
kapitel 3.2.7. 

5. Rök anger den typ av rök som användes i respektive scenario. 
o – innebär att ingen rök användes. 
o S innebär att mörkgrå ("svart") rök användes. 
o V innebär att vit rök användes. 

6. Allmänbelysning anger om allmänbelysningen var tänd eller släckt. 

Tabell 5. Sammanställning över de scenarier som utvärderades i försöket. 

ID Armatur Driftläge Dimmer-
inställning Rök Allmän-

belysning 

1 
LaneLED 
HRS 

Endast punkt-
belysning ”1 cd” 1 cd - Tänd 

2L MarkLED Låg Lägst - Tänd 

2N MarkLED Låg Högst - Tänd 

3L FlatLED Låg Lägst - Tänd 

3N FlatLED Låg Högst - Tänd 

4L Vägglampa - Lägst - Tänd 

4N Vägglampa - Högst - Tänd 

5 
LaneLED 
HRS 

Ljuslist plus 
punktbelysning ”1 
cd” 

Högst - Tänd 

6 
LaneLED 
Wall 

- Högst - Tänd 

7 Morestrip - Högst - Tänd 

8 LaneLED 
HRS 

Endast punkt-
belysning ”1 cd” 

1 cd - Släckt 

9 
LaneLED 
HRS 

Endast punkt-
belysning ”1 cd” 1 cd S Tänd 

10L MarkLED Låg Lägst S Tänd 

10M MarkLED Låg Mellan S Tänd 

10N MarkLED Låg Högst S Tänd 

11L FlatLED Låg Lägst S Tänd 

11M FlatLED Låg Mellan S Tänd 

11N FlatLED Låg Högst S Tänd 

12L Vägglampa - Lägst S Tänd 

12M Vägglampa - Mellan S Tänd 

12N Vägglampa - Högst S Tänd 

13 FlatLED Låg + Hög Högst S Tänd 
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ID Armatur Driftläge Dimmer-
inställning Rök Allmän-

belysning 

14 MarkLED Låg + Hög Högst S Tänd 

15L FlatLED Låg Lägst S Tänd 

15N FlatLED Låg Högst S Tänd 

16L Vägglampa - Lägst S Tänd 

16N Vägglampa - Högst S Tänd 

17A 
LaneLED 
HRS 

Endast ljuslist Högst S Tänd 

17B 
LaneLED 
Wall 

- Högst S Tänd 

17C Morestrip - Högst S Tänd 

18 
LaneLED 
HRS 

Ljuslist plus 
punktbelysning ”1 
cd” 

Högst S Tänd 

19 
LaneLED 
HRS 

Ljuslist plus 
punktbelysning 
”2,5 cd” 

Högst S Tänd 

20L MarkLED Låg Lägst S Släckt 

20N MarkLED Låg Högst S Släckt 

21L FlatLED Låg Lägst S Släckt 

21N FlatLED Låg Högst S Släckt 

22 Vägglampa - Högst S Släckt 

23 FlatLED Låg + Hög Högst S Släckt 

24L FlatLED Låg Lägst S Släckt 

24N FlatLED Låg Högst S Släckt 

25L Vägglampa - Lägst S Släckt 

25N Vägglampa - Högst S Släckt 

26L FlatLED Låg Lägst V Tänd 

26N FlatLED Låg Högst V Tänd 

28 Vägglampa - Högst V Tänd 

29 FlatLED Låg Lägst V Släckt 

 
I scenarierna 15-16 samt 24-25 genomfördes endast uppskattningar av 
siktsträckan till respektive armatur. I dessa fall placerade sig respektive 
utvärderare på det avstånd från armaturen vid vilket den kunde ses, varefter 
avståndet antecknades. 
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3.2.7 Ljus- och belysningsstyrkor 
Som komplement till tillverkarnas specifikationer genomfördes inmätningar 
av punktbelysningsarmaturernas ljusstyrka vid olika driftlägen och 
dimmerinställningar. Instrumentet som användes var en belysningsmätare 
från Konica Minolta, modell CL-500A. Mätningarna genomfördes på sådant 
sätt att instrumentet placerades vinkelrätt mot ljuskällan på ett avstånd från 
den motsvarande cirka en meter i betraktelsevinkeln, närmare bestämt enligt 
den schematiska skiss som redovisas i Figur 15. Instrumentet var alltså alltid 
vinklat så att vinkeln mot normalen mellan armatur och mätutrustning var 
noll. I en sådan uppställning är värdena på ljus- och belysningsstyrka lika 
stora. Resultatet av inmätningarna redovisas i Tabell 6. Samtliga värden 
mättes in i rökfri miljö med släckt allmänbelysning. Efter det genomförda 
försöket kontrollerades instrumentet vid Energimyndighetens laboratorium 
under motsvarande förhållanden som i försöket. Vid inmätning av en 
rundstrålande ljuskälla konstaterades då att en ljusstyrka motsvarande 45 cd 
registrerades som 44 lux i instrumentet, och att en reflektorlampa med 
ljusstyrka 350 cd registrerades som 325 lux. 

 
Figur 15. Schematisk skiss som illustrerar hur inmätningen av punktbelysningsarmaturernas 
ljusstyrka skedde. X anger avstånd mellan vägg och mätutrustning, Y avstånd mellan vägg och 
armatur och Z avstånd mellan mätutrustning och armatur. 

Tabell 6. Sammanfattning av uppmätta ljusstyrkor i rökfri miljö. 

Armatur Drift-
läge 

Dimmer-
inställning X Y Z 

Höjd Ljus-
styrka 
[cd] M A 

MarkLED 

Låg Lägst 

0,51 0,40 1,0 0,97 0,92 

4 

Låg Mellan 49 

Låg Högst 74 

Låg + 
Hög Högst 760 

FlatLED 

Låg Lägst 

0,50 0,38 1,0 0,98 0,90 

12 

Låg Mellan 87 

Låg Högst 97 

Låg + 
Hög 

Högst 300 

Vägg-
lampa 

- 
Lägst 

0,47 0,40 1,0 0,97 0,93 
2 

Mellan 31 
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Armatur Drift-
läge 

Dimmer-
inställning X Y Z 

Höjd Ljus-
styrka 
[cd] M A 

LaneLED 
HRS ”1 
cd” 

- 1 cd 0,18 0,02 1,0 0,97 0,90 1 

 
Utöver inmätningarna av ljusstyrkan för respektive punktbelysningsarmatur 
dokumenterades även belysningsstyrkan vid golvnivå med en luxmätare på 
ett antal olika platser i tunneln. Luxmätaren var av modell Screenmaster, 
tillverkad av B Hagner AB. Värdena sammanfattas i Tabell 7. 

Tabell 7. Sammanfattning av uppmätta belysningsstyrkor i rökfri miljö. 

Position 
i Figur 16 Beskrivning Belysnings- 

styrka [lux] 

A 

Tänd allmänbelysning, mitten av tunnel. 

180 

B 30 

C 10 

D 
Tänd allmänbelysning, cirka 50 cm ut från 
vägg. 

80 

E 25 

F 10 

G 

Släckt allmänbelysning, direkt under 
ljuslistarmatur. 373 

Släckt allmänbelysning, 1 meter ut från 
ljuslistarmatur. 142 

H 

Släckt allmänbelysning, direkt under 
ljuslistarmatur. 

129 

Släckt allmänbelysning, 1 meter ut från 
ljuslistarmatur. 

4 

I 

Släckt allmänbelysning, direkt under 
ljuslistarmatur. 

48 

Släckt allmänbelysning, 1 meter ut från 
ljuslistarmatur. 

26 
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Figur 16. Platser i tunneln där belysningsstyrkan dokumenterades. 

3.3 RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras en delmängd av de resultat som genererades i 
samband med försökets genomförande. Presentationen sker kategoriserat 
baserat på den typ av armatur som utvärderades (punkt- eller ljuslist) samt 
om utvärderingen genomfördes i rökfri eller rökfylld miljö. 

3.3.1 Punktbelysning i rökfri miljö 
Totalt utvärderades åtta olika scenarier med punktbelysning i rökfri miljö. 
Resultaten från dessa åtta utvärderingar sammanfattas i Figur 17. Figur 17 
ska tolkas på följande sätt: 

 Det första Ja/Nej-paret hör till fråga 1, det andra till fråga 2, och så 
vidare. 

 Färgen på staplarna anger det aktuella scenariot. Röd färg är till 
exempel förknippat med scenario 1, och redovisas längst fram. 
Ljusblå färg är förknippat med scenario 2L, och redovisas näst längst 
fram, och så vidare. 

I samtliga scenarier genomfördes utvärderingen av fem personer. I det fall ett 
stapel-par inte summerar till fem är det för att någon av dessa personer 
antingen inte besvarat frågan, eller för att ett svar har angetts som inte går 
att klassificera som Ja eller Nej. 

 
Figur 17. En sammanfattning av de bedömningar som genomfördes för 
punktbelysningsarmaturerna i rökfri miljö. 
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Frågorna 1 och 2 

Fråga 1 handlade om huruvida armaturens ljusstyrka var tillräcklig för att 
fånga en bilists uppmärksamhet. Med två undantag antyder resultaten i Figur 
17 att så var fallet i samtliga scenarier. Undantagen utgörs av när 
vägglampan var neddimrad i sitt lägsta läge och då endast 
punktbelysningsarmaturen ”1 cd” i LaneLED HRS var tänd i kombination 
med släckt allmänbelysning. Det bör i sammanhanget noteras att det endast 
var i dessa två scenarier som den uppmätta ljusstyrkan var antingen 1 cd 
eller strax över. Fråga 2 handlade om huruvida ljusstyrkan var tillräcklig för 
att synas av en utrymmande som går i tunneln. Svaret på fråga 2 skilde sig 
marginellt från svaret på fråga 1. 

Fråga 3 

På fråga 3 om huruvida ljusstyrka var tillräcklig för att synas vinkelrätt ut från 
armaturen antyder resultaten i allmänhet att så var fallet. Noteras bör dock 
att de två LED-armaturerna (MarkLED och FlatLED) verkar ha uppfattats 
som något sämre på denna punkt då de dimrats ner i sitt lägsta läge. 

Fråga 4 

Fråga 4 handlade om armaturen som sådan förmedlade information om att 
den var till för utrymning. Svaren antyder att ingen av armaturerna 
uppfattades på detta sätt. Det ska då även nämnas att någon 
utrymningsskylt inte monterats under respektive armatur. 

Fråga 5 

Fråga fem handlade om huruvida armaturen uppfattades som bländande. 
Ingen utvärderare upplevde punktbelysningsarmaturen ”1 cd” i LaneLED 
HRS som bländande, oavsett om allmänbelysningen var tänd eller inte. Inte 
heller vägglampan då den var neddimrad i sitt lägsta läge. Den upplevdes 
däremot som bländande av drygt hälften av utvärderarna när den inte var 
neddimrad. Detsamma gällde de två LED-armaturerna när de var 
neddimrade i sitt lägsta läge. I de scenarier de inte var neddimrade 
upplevdes de som bländande av samtliga. Noteras bör då att endast låg-
läget på respektive LED-armatur utvärderades i rökfri miljö. Som 
komplement till Ja/Nej-svaren lämnades bland annat följande kommentarer: 

 När de två LED-armaturerna inte var neddimrade upplevdes 
bländningen som obehaglig och/eller störande. 

 Bländningseffekten uppfattades som störst när förflyttningen skedde 
utmed väggen, och som minst när armaturen betraktades från sidan 
(vinkelrätt ut från väggen där den satt). 

Fråga 6 

Den avslutande frågan handlade om huruvida armaturen lös upp tillräckligt i 
dess närhet. För vägglampan svarade samtliga utvärderare att detta var 
fallet när den inte var neddimrad. I övriga scenarier var det antingen ingen, 
en eller två utvärderare som tyckte att armaturerna lös upp tillräckligt i dess 
närhet. 

3.3.2 Listbelysning i rökfri miljö 
Totalt utvärderades tre olika scenarier med listbelysning i rökfri miljö. 
Resultaten från dessa utvärderingar sammanfattas i Figur 18 och innehållet 
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ska tolkas på samma sätt som i kapitel 3.3.1. I samtliga scenarier 
genomfördes utvärderingen av fem personer. 

 
Figur 18. En sammanfattning av de bedömningar som genomfördes för ljuslistarmaturerna i 
rökfri miljö. 

Frågorna 1 och 2 

Fråga 1 handlade om huruvida armaturens ljusstyrka var tillräcklig för att 
fånga en bilists uppmärksamhet. Med undantag för LaneLED HRS, 
kompletterad med punktbelysningsarmaturen ”1 cd”, antyder resultaten att så 
var fallet. I sammanhanget bör noteras att skillnaden mellan LaneLED HRS 
och övriga två armaturer var att LaneLED HRS i huvudsak belyser 
gångbanan. För övriga två riktades ljusflödet i huvudsak ut från 
väggen/armaturen. Trots det upplevde nästan alla utvärderare att ljusskenet 
från listen syntes från alla håll (fråga 2) för LaneLED HRS (en avvikande 
kommentar var att endast belysningen på marken sågs när utvärderaren 
stod intill väggen). För övriga två armaturer var samtliga utvärderare överens 
om att så var fallet. 

Fråga 3 

Fråga 3 handlade om huruvida armaturen förmedlade information om att den 
var till för utrymning. Svaren antyder att armaturerna i allmänhet inte gjorde 
det. Endast ett par utvärderare ansåg att LaneLED HRS hade den förmågan. 
Möjligen berodde det på att ljuslisten var integrerad i en ledstång, något som 
kan ha underlättat förståelsen för vad den var till för. Någon utvärderare 
kommenterade att en enklare instruktion, pilar eller andra symboler skulle 
kunna bidra positivt till förståelsen av vad armaturen är till för. 

Fråga 4 

Fråga 4 handlade om bländning och samtliga utvärderare var överens i varje 
scenario. LaneLED HRS, vars ljuslist i huvudsak belyser gångvägen, och 
Morestrip, ansågs inte bländande. Däremot uppfattades LaneLED Wall som 
mycket bländande. I sammanhanget kan nämnas att ljuslisten i Morestrip-
armaturen låg bakom ett skydd av frostat glas/plast, vilken sannolikt bidrog 
till att sprida ljuset och att dämpa ljusflödet något. 
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Fråga 5 

På fråga 5 om huruvida det var intuitivt att förstå hur ljuslisten/ledstången 
skulle användas presterade LaneLED Wall och Morestrip båda dåligt. Endast 
LaneLED HRS verkar ha varit någorlunda intuitiv för drygt hälften av 
utvärderarna. Inte osannolikt berodde det på dess utformning som 
handledare. Däremot angav en utvärderare att ledstången rent visuellt inte 
gav intrycket av att vara just en ledstång, men att den nog ganska så snabbt 
skulle uppfattas som det när någon tar i den. 

Fråga 6 

På den avslutande frågan (fråga 6) om huruvida armaturen lös upp tillräckligt 
i sin närhet verkar LaneLED HRS ha upplevts som bäst. Återigen beror det 
sannolikt på att ljuslisten i huvudsak syftar till att belysa gångvägen. Övriga 
två armaturer bedömdes trots det uppfylla den belysande funktionen av drygt 
hälften av utvärderarna. I sammanhanget ska poängteras att någon 
utvärderare bedömde det som svårt att avgöra ljuslisternas belysande 
funktion samtidigt som allmänbelysningen var tänd. 

3.3.3 Punktbelysning i rökfylld miljö 
Totalt utvärderades 22 olika scenarier (inklusive underscenarier) med 
punktbelysning i rökfylld miljö. För att resultaten ska kunna sammanfattas på 
ett överblickbart sätt redovisas de i tre kategorier: 

1. Armaturer utvärderade i mörkgrå rök med tänd allmänbelysning 
(scenarierna 9-14). 

2. Armaturer utvärderade i mörkgrå rök med släckt allmänbelysning 
(scenarierna 20-23). 

3. Armaturer utvärderade i vit rök med antingen tänd eller släckt 
allmänbelysning (scenarierna 26-29). 

3.3.3.1 Armaturer i mörkgrå rök med tänd allmänbelysning 
Resultaten från dessa utvärderingar sammanfattas i Figur 19, och innehållet 
ska tolkas på samma sätt som i kapitel 3.3.1. I samtliga scenarier 
genomfördes utvärderingen av fyra personer, med undantag för scenario 
11N då endast tre personer deltog. Till skillnad från de utvärderingar som 
genomfördes i rökfri miljö kunde fråga 2 besvaras med alternativen: Mycket 
lätt, Lätt, Svårt och Mycket svårt. Därtill kunde fråga 5 och 6 besvaras med 
alternativen: Ja, mycket, Ja, lite och Nej. Övriga frågor besvarades med Ja 
eller Nej. Som komplement redovisas även den uppskattade siktsträckan i 
respektive scenario i Figur 20. I det fall siktsträckan uppskattades vara 
längre än sju meter har det av tekniska skäl noterats som 7,5 meter i Figur 
20. I vissa scenarier bedömdes siktsträckan lika av några av personerna 
vilket är förklaringen till det färre antalet markeringar i förekommande fall. 
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Figur 19. En sammanfattning av de bedömningar som genomfördes för 
punktbelysningsarmaturerna i mörkgrå rök med tänd allmänbelysning. 

 
Figur 20. Den uppskattade siktsträckan av respektive utvärderare i respektive scenario. 

Fråga 1 

Den första frågan handlade om huruvida punktbelysningen i respektive 
scenario kunde ses från startpunkten cirka 10 meter från armaturen. I 
allmänhet kunde den inte det, med några undantag: 

 I scenario 11M, med FlatLED-armaturen driftsatt i sitt låg-läge med 
dimmerinställningen mellan lägst och högst upplevde tre av fyra att 
den kunde ses. Det förefaller vara ett märkligt resultat som inte kan 
förklaras då motsvarande armatur med högre dimmerinställning 
(scenario 11N) inte kunde ses av någon. I synnerhet då siktsträckan 
uppskattades som lägre i scenario 11M än 11N. 

 I scenario 13 och 14 med FlatLED- respektive MarkLED-armaturerna 
driftsatta i det kombinerade låg- och hög-läget kunde de ses av en 
respektive två utvärderare. 

Frågorna 2 och 3 

Fråga 2 handlade om hur lätt det var att förflytta sig i tunneln. Inte i något 
scenario upplevde någon utvärderare att det var mycket lätt. Endast i 
undantagsfall upplevdes det som lätt, och annars som svårt eller mycket 
svårt. Inte ens i scenario 13 eller 14 då belysningen på gångvägen var som 
starkast kan ett trendbrott skönjas. Resultatet avspeglar sig i svaren på fråga 
3 om huruvida det gick att se var respektive utvärderare satte sina fötter. Inte 
i något scenario besvarades frågan med ett ja. Däremot kommenterade en 
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utvärderare att det var möjligt nära armaturen i några scenarier (12M och 
12N). 

Fråga 4 

På fråga 4 om utrymningsskylten under lampan kunde läsas kan ingen 
koppling mellan ljus-/belysningsstyrka (dimmerinställning) och läsbarhet 
noteras i resultatet. Däremot kan en viss trend ses i att läsbarheten ökade 
med armatur enligt följande (från lägst till högst): MarkLED, FlatLED och 
Vägglampa. I sammanhanget ska det då poängteras att armaturerna även 
utvärderades i den ordningsföljden, och en viss lärandeeffekt i form av att 
respektive utvärderare lärde sig var han skulle titta kan inte försummas. 
Några utvärderare kommenterade att utrymningsskylten ”knappt” gick att 
läsa, eller att den bara gick att läsa om han lutade sig fram. 

Fråga 5 

Fråga 5 handlade om huruvida armaturen hjälpte respektive utvärderare att 
orientera i tunneln. Samtliga armaturer verkar i viss utsträckning bedömts ha 
det, och en svag trend kan ses i resultatet som innebär att orienterbarheten 
ökade med ökande ljusstyrka (dimmerinställning). Ett exempel på detta är att 
vägglampan inte upplevdes bidra till orienteringen för två utvärderare och 
endast lite för övriga två i scenario 12L. I scenario 12M och 12N upplevde 
istället en utvärderare att den bidrog mycket till orienteringen, och övriga tre 
att den bidrog lite. Motsvarande trender kan skönjas för FlatLED- respektive 
MarkLED-armaturerna. Som tillkommande kommentar angav en utvärderare 
att den orienterande funktionen endast aktualiserades när armaturen faktiskt 
kunde ses genom röken. En annan kommentar antydde att 
allmänbelysningen underlättade orienteringen, inte 
punktbelysningsarmaturen. 

Fråga 6 

Armaturerna, oavsett inställning, verkar i allmänhet inte ha bidragit till att 
hjälpa utvärderarna att förflytta sig i tunneln (fråga 6). Utmärkande är 
vägglampan som i scenarierna 12M och 12N bedömdes ha hjälpt lite av två 
utvärderare. Det noteras också att punktbelysningen ”1 cd” på LaneLED 
HRS bedömdes ha bidragit mycket till förflyttningen i tunneln av en 
utvärderare, men det förefaller som osannolikt att den utformningen och 
ingen annan ska ha bidragit mycket med detta då den renderade den allra 
lägst ljus- och belysningsstyrkan. Scenariot genomfördes dock först i rök, 
vilket kan förklara det avvikande svaret. 

Fråga 7 

På fråga 7 om belysningen var ett hinder för förflyttningen besvarades frågan 
i samtliga fall med ett nej. Bakgrunden till frågan var att utreda huruvida den 
bländande effekt som till exempel upplevdes i rökfri miljö var ett problem i 
rök. Svaren antyder att så inte var fallet. 

Fråga 8 

På den avslutande frågan (fråga 8) angående huruvida respektive 
utvärderare kände sig rädd för att ramla eller snubbla någon gång under 
försöket framgår det att en sådan rädsla förelåg i princip alltid. Detta till trots 
att samtliga utvärderare rörde sig över samma sträcka flera gånger. Någon 
inlärningseffekt verkar alltså inte ha inträtt med avseende på denna aspekt. 
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3.3.3.2 Armaturer utvärderade i mörkgrå rök med släckt 
allmänbelysning 

Resultaten från dessa utvärderingar sammanfattas i Figur 21, och innehållet 
ska tolkas på samma sätt som för de armaturer som utvärderades i mörkgrå 
rök med tänd allmänbelysning. I samtliga scenarier genomfördes 
utvärderingen av fyra personer, med undantag för scenario 23 då endast tre 
personer deltog. Som komplement redovisas även den uppskattade 
siktsträckan i respektive scenario i Figur 22. I det fall siktsträckan 
uppskattades vara längre än sju meter har det av tekniska skäl noterats som 
7,5 meter i Figur 22. 

 
Figur 21. En sammanfattning av de bedömningar som genomfördes för 
punktbelysningsarmaturerna i mörkgrå rök med släckt allmänbelysning. 

 
Figur 22. Den uppskattade siktsträckan av respektive utvärderare i respektive scenario. 

Frågorna 1 och 2 

På fråga 1 om huruvida punktbelysningen i respektive scenario kunde ses 
från startpunkten cirka 10 meter från armaturen verkar åtminstone vissa av 
armaturerna ha upplevts göra det i större utsträckning än i det fall då 
allmänbelysningen var tänd. Majoriteten av utvärderarna bedömde att det var 
möjligt för scenarierna 20N, 22 och 23. Det upplevdes dock i allmänhet som 
svårt eller mycket svårt att förflytta sig i tunneln (fråga 2), även i dessa tre 
scenarier. Generellt sett, oberoende av scenario, ansågs det svårare än då 
allmänbelysningen var tänd, även om skillnaderna är marginella. Det 
poängterades också av en av utvärderarna i ett av scenarierna. 
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Frågorna 3 och 4 

Likt scenarierna med tänd allmänbelysning var det ingen som kunde se var 
de satte sina fötter, oberoende av scenario (fråga 3). I allmänhet gällde 
också att endast enstaka utvärderare per scenario kunde läsa 
utrymningsskylten under armaturerna (fråga 4), med ett undantag. 
Undantaget utgjordes av scenario 22, det vill säga då vägglampan 
utvärderades i högsta dimmerläget. I det scenariot svarade samtliga att de 
kunde läsa utrymningsskylten. 

Fråga 5 

I allmänhet bedömdes armaturernas orienterande förmåga som något bättre 
i förhållande till då allmänbelysningen var tänd (fråga 5). En möjlig förklaring 
till detta är att allmänbelysningen i vissa fall kan uppfattas som störande, och 
rentav dölja annan belysning. Skälet är bland annat kopplat till den spridning 
av ljuset från allmänbelysningsarmaturerna som sker i rök. 

Frågorna 6, 7 och 8 

På fråga 6 om armaturernas förmåga att underlätta förflyttning var svaret 
konsekvent nej, oberoende av scenario, med något enstaka undantag 
(scenario 22 och 23) då den upplevdes bidra lite av en utvärderare. Med ett 
undantag (scenario 23) upplevdes den dock inte heller som ett hinder för 
förflyttningen (fråga 7). I samtliga scenarier upplevde dock alla utvärderare 
en rädsla att snubbla eller slå i något (fråga 8). 

3.3.3.3 Armaturer utvärderade i vit rök med tänd/släckt 
allmänbelysning 

Resultaten från dessa utvärderingar sammanfattas i Figur 23, och innehållet 
ska tolkas på samma sätt som för de armaturer som utvärderades i mörkgrå 
rök med tänd eller släckt allmänbelysning. I samtliga scenarier genomfördes 
utvärderingen av tre personer. Som komplement redovisas även den 
uppskattade siktsträckan i respektive scenario i Figur 24. 

 
Figur 23. En sammanfattning av de bedömningar som genomfördes för 
punktbelysningsarmaturerna i vit rök med antingen tänd eller släckt allmänbelysning. 
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Figur 24. Den uppskattade siktsträckan av respektive utvärderare i respektive scenario. 

Frågorna 1, 2 och 3 

I den vita röken kunde ingen av de testade armaturerna ses vid startpunkten 
tio meter från den första armaturen (fråga 1). Det upplevdes också alltid som 
svårt eller mycket svårt att förflytta sig i tunneln (fråga 2). Med ett undantag 
(scenario 26N) kunde en person se sina fötter under förflyttningen och angav 
som förklaring att det var tack vare allmänbelysningen, i samtliga andra fall 
var det inte möjligt (fråga 3). Allmänbelysningen verkar således haft en 
mycket begränsad effekt på de förflyttningsrelaterade aspekterna i vit rök. 

Frågorna 4, 5, 6, 7 och 8 

Utrymningsskyltens läsbarhet var förhållandevis god oberoende av scenario 
(fråga 4). Fler utvärderare kunde alltid läsa den än vad som inte kunde det. 
Armaturerna verkar vidare ha haft en viss orienterande funktion i samtliga fall 
(fråga 5), och i scenario 28 med vägglampan aktiv ansåg samtliga att den 
hade en liten positiv effekt. Däremot verkar ingen armatur, i likhet med 
scenarierna i mörkgrå rök, haft någon större påverkan på utvärderarnas 
upplevda förmåga att förflytta sig i tunneln (fråga 6). Å andra sidan 
upplevdes armaturernas utformning aldrig som ett hinder för den 
förflyttningen (fråga 7). Samtliga utvärderare gav i likhet med utvärderingarna 
i mörkgrå rök uttryck för en rädsla att snubbla eller att slå i något (fråga 8). 
Detta oberoende av scenario. 

3.3.4 Listbelysning i rökfylld miljö 
Totalt utvärderades fem olika scenarier (scenarierna 17-19 inklusive 
underscenarier) med listbelysning i rökfylld miljö. I samtliga fall användes 
mörkgrå rök och allmänbelysningen var alltid tänd. Fyra personer deltog i 
samtliga utvärderingar. Resultaten från dessa sammanfattas i Figur 25. 
Någon uppskattning av siktsträckan genomfördes inte i dessa scenarier. 

Innehållet i Figur 25 ska tolkas på detta sätt: 

 De första tre staplarna (vänster till höger) är kopplade till fråga 1 om 
synbarheten av dels ljuslisten, dels belysningen. 

 Stapel 4-7 är kopplade till fråga 2 om ljuslistens eventuella taktila 
funktion. 

 Stapel 8-10 är kopplade till fråga 3 om huruvida ljuslisten var till hjälp 
vid förflyttningen i tunneln. 
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 De sista tre staplarna är kopplade till fråga 4 om huruvida ljuslisten 
hade en orienterande effekt. 

 
Figur 25. En sammanfattning av de bedömningar som genomfördes för ljuslistarmaturerna i 
rökfylld miljö med antingen tänd eller släckt allmänbelysning. 

Fråga 1 

På den första frågan om ljuslisten och dess belysning kunde ses antyder 
utvärderarnas svar att endast ljuset kunde ses i de tre första scenarierna. I 
scenario 18 och 19, det vill säga de två scenarier där 
punktbelysningsarmaturerna på LaneLED HRS aktiverades, verkar de ha fyllt 
en positiv funktion som innebar att själva listerna också syntes tydligare. 

Fråga 2 

Den andra frågan handlade om den eventuella nyttan av ljuslistens taktila 
funktion. I det avseendet verkar endast LaneLED HRS ha haft en viss sådan 
funktion. Samtidigt var det den enda av de testade armaturerna som faktiskt 
var utformad som en ledstång, och en av utvärderarna poängterade att han 
sannolikt behövde greppa ledstången för att förstå att det var just en 
ledstång. Resultaten antyder vidare att den profilering som övriga två lister 
erbjöd, även om de inte direkt var utformade som ledstänger, inte fyllde 
någon större funktion. 

Fråga 3 

På fråga tre angav nästan alla utvärderare, oberoende av scenario, att 
samtliga ljuslister underlättade förflyttningen i den rökfyllda tunneln. I 
synnerhet LaneLED HRS verkar ha uppskattats när den adderade 
punktbelysningen ”1 cd”/”2,5 cd” aktiverades. Då bedömde tre av fyra 
utvärderare att den hjälpte mycket, och den fjärde att den hjälpte lite. En av 
utvärderarna kommenterade att han kunde se marken av belysningen från 
LaneLED HRS. Resultatet bör ses i relation till utvärderingen av 
punktbelysningsarmaturerna i rök som i nästan samtliga fall inte bedömdes 
underlätta förflyttningen.  

Fråga 4 

På samma sätt som för fråga 3 verkar ljuslisternas orienterande förmåga i 
allmänhet bedömts som förhållandevis goda, återigen med LaneLED HRS 
som utmärkande med aktiverade punktbelysningsarmaturer. Tre av fyra 
utvärderare ansåg i dessa fall att armaturen var mycket till hjälp för 
orienteringen. Så bra presterade ingen av punktbelysningsarmaturerna. En 
utvärderare kommenterade dock att LaneLED Wall gjorde att det var svårt att 
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uppfatta tunnelväggen, något han upplevde som begränsande med 
avseende på den orienterande effekten. Bländning nämns inte explicit, men 
kan möjligen ha varit orsak. 

Med avseende på listbelysningen lämnades några generella kommentarer av 
utvärderarna. Dessa sammanfattas nedan: 

 LaneLED Wall och Morestrip gjorde att sikten mot väggen 
försämrades; de skapade en ”hinna” i röken. Detta försvårade 
orienteringen. 

 LaneLED HRS riktar merparten av ljuset snett nedåt vilket innebar 
att fötterna sågs.  

 LaneLED Wall och LaneLED HRS föredrogs framför Morestrip. 
 Ljuslisterna i sig förmedlade ingen information om hur de skulle 

användas. 
 LaneLED Wall uppfattades som dekorativ belysning. 
 När punktbelysningsarmaturerna ”1 cd” respektive ”2,5 cd” 

aktiverades uppfattades LaneLED HRS som ett räcke. Den gula 
ledstången syntes bättre i dessa fall, vilket hade en positiv effekt för 
upptäckandet av armaturens taktila funktion vilket i sin tur innebar att 
den lättare hittades och användes. Samma kommentar lämnades av 
två av varandra oberoende personer. 

3.3.5 Kompletterande gruppdiskussion 
Vid två tillfällen hölls en kortare kompletterande gruppdiskussion mellan 
involverade utvärderare i syfte att komplettera de individuella svar som 
lämnades i bedömningsmallarna. Dessa genomfördes dels efter scenario 12, 
dels efter scenario 19. Slutsatserna av dessa sammanfattas i denna 
punktlista: 

 Av punktbelysningsarmaturerna uppfattades vägglampan med den 
diffusa ljuskällan som bättre än övriga två armaturer med LED-
ljuskällor. Skälen var bland annat att: 

o den var lättare att uppfatta som en lampa på grund av den 
symmetriska ljusspridningen, och att 

o det var lättare att avgöra avståndet till den i förhållande till 
LED-armaturerna. 

 När vägglampan dimrats ner i sitt lägsta läge uppfattades det av 
någon utvärderare som att ge sig ut på ”måfå” och att orientera sig 
efter ett värmeljus. 

 Ingen av de inkluderade armaturerna, med undantag för vägglampan 
dimrad i sitt högsta läge, belyste gångvägen. 

 Närvaron av en utrymningsskylt direkt under en 
punktbelysningsarmatur uppfattades ha en stor positiv effekt på 
tolkningen av att armaturen hade något med utrymning att göra. 

 Ljuslistarmaturerna var generellt bättre än 
punktbelysningsarmaturerna dels på grund av att de erbjöd en 
kontinuerlig ljuskälla, dels på grund av att de uppfattades som bättre 
på att belysa gångvägen. 

 Det spekulerades i att det finns en möjlighet att glesa ut LED-
dioderna i ljuslistarmaturerna med bibehållen funktion. 
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3.3.6 Särskilda uppskattningar av siktsträckan till FlatLED och 
vägglampa 

I scenarierna 15-16 samt 24-25 genomfördes endast uppskattningar av 
siktsträckan till respektive armatur. I dessa fall placerade sig respektive 
utvärderare på det avstånd från armaturen vid vilket den kunde ses, varefter 
avståndet antecknades. Resultatet presenteras sammanfattat i Figur 26. 

 
Figur 26. Resultatet av de siktuppskattningar som gjordes av respektive utvärderare till FlatLED- 
respektive vägglamparmaturen under olika förhållanden. 

Resultaten antyder dels att utvärderarna har gjort snarlika bedömningar i 
samtliga scenarier (med undantag för avvikelsen i scenario 16L), dels att 
siktsträckan inte verkar ha påverkats nämnvärt av dimmerinställningen. Det 
senare tyder på att röken dämpat ljusintensiteten i sådan utsträckning att 
ljusflödet spelat marginell roll för betraktaren. 

3.4 ANALYS 
Baserat på resultatet av de genomförda utvärderingarna besvaras här de 
åtta frågeställningar som introducerades i kapitel 3.1.  

Är den ljusstyrka som anges i SS-EN 16276:2013 tillräcklig för att armaturen 
ska uppfylla sin funktion i en utrymningssituation? 

Nej, den samlade bedömningen baserat på de genomförda utvärderingarna 
av punktbelysningsarmaturerna i både rökfri och rökfylld miljö är att den 
ljusstyrka som föreskrivs i SS-EN 16276:2013 inte är tillräcklig för att uppfylla 
sin funktion i en utrymningssituation. I rökfri miljö kan en sådan armatur 
möjligen ha en viss orienterande funktion, men belysningen av marken är 
mycket svag. Vidare kan varken den orienterande eller belysande funktionen 
förväntas uppfyllas i en rökfylld miljö. 

Hur mycket punktbelysning behövs för att underlätta orientering? 

Punktbelysningsarmaturerna verkar ha haft en viss orienterande effekt 
oberoende av ljusstyrkenivå, och utvärderingarna antyder inte helt oväntat 
att den ökade med ökande ljusstyrka. Tillkommande kommentarer gör dock 
gällande att den orienterande funktionen inträdde först då respektive armatur 
kunde ses. Det är svårt att baserat på de genomförda utvärderingarna 
definiera en viss ljusstyrkenivå som tillräcklig för att den orienterande 
funktionen alltid ska kunna sägas vara uppfylld. Ett grundläggande problem i 
rökfylld miljö är att röken kommer att dämpa ljusintensiteten så mycket att 
armaturen inte syns vid tillräckligt långa avstånd. Den enda lösningen på 
detta problem är att antingen placera punktbelysningsarmaturerna väldigt 
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tätt, det vill säga med korta inbördes avstånd, eller att acceptera att de inte 
alltid syns från platsen för föregående armatur. I sammanhanget framstår 
därför ljuslistarmaturerna som bättre utformade för att alltid kunna uppfylla 
den orienterande funktionen. 

Behöver vägen till en utrymningsväg belysas i rökfylld miljö, och i så fall: hur 
mycket? 

Ja, det förefaller vara en mycket viktig funktion. I samtliga scenarier då 
punktbelysningsarmaturerna utvärderades i rökfylld miljö var utvärderarna 
rädda för att trilla och/eller att slå i någonting under förflyttningen. Tillfälliga 
hinder i form av tomma kartonger stöttes eller sparkades mer eller mindre 
alltid i/till. Det upplevdes i allmänhet alltid som svårt att förflytta sig i tunneln, 
och armaturerna bedömdes inte bidra till att underlätta denna förflyttning. 
Avslutningsvis kan konstateras att nästan ingen utvärderare kunde se var 
han satte sina fötter. 

Som alternativ ska samtidigt de bedömningar som genomfördes för 
ljuslistarmaturerna ses. I synnerhet LaneLED HRS med aktiv 
punktbelysningsarmatur förefaller ha bidragit mycket till att underlätta 
förflyttningen i den rökfyllda miljön. Utan tänd allmänbelysning uppmättes 
belysningsstyrkan till ca 370 lux intill tunnelväggen direkt under armaturen, 
och ca 140 lux en meter ut från väggen. Det bör dock noteras att 
allmänbelysningen var tänd i de scenarier då ljuslistarmaturen utvärderades. 
Den bedöms dock ha bidragit till belysningsstyrkan på gångbanan i 
förhållandevis liten utsträckning. 

Hur mycket belyses vägen till en utrymningsväg i rökfylld miljö av armaturer 
som är utformade med utgångspunkt i ljusstyrkekravet i SS-EN 16276:2013? 

Sannolikt ingenting, men någon kvantitativ mätning av detta genomfördes 
aldrig. 

Hur bör belysning av vägen till en utrymningsväg utformas? 

Baserat på de resultat som presenterats i detta kapitel samt de slutsatser 
som dragits i föregående kapitel bör den typ av utrymningsbelysning som 
diskuteras inom ramen för det här projektet utformas så att de dels uppfyller 
en orienterande funktion, dels en belysande funktion. Det gäller såväl i rökfri 
som i rökfylld miljö (i SS-EN 16276:2013 framgår explicit att denna typ av 
utrymningsbelysning syftar till att fylla en funktion vid utrymning i rök). 
Resultatet av utvärderingen antyder dock att enbart 
punktbelysningsarmaturer inte kommer att klara av att uppfylla dessa 
funktioner i det fall de inte placeras förhållandevis tätt i en tunnel. Slutsatsen 
är således att belysning av vägen till en utrymningsväg bör utformas med 
någon form av ljuslistarmatur som i huvudsak belyser vägen där utrymmande 
kan förväntas förflytta sig, kompletterad med någon form av 
punktbelysningsarmatur liknande LaneLED HRS.  

Vilka krav bör ställas på belysning för rökfyllda miljöer? 

Funktionskrav kopplade till orientering och belysning av vägen till en 
utrymningsväg. Utgångspunkten bör vara att en utrymmande alltid ska kunna 
se minst en utrymningsbelysningsarmatur, och att den utrymmande ska 
kunna se var han eller hon sätter sina fötter vid utrymningen. Fördjupade 
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studier är nödvändiga för att definiera lämpliga ljus- och 
belysningsstyrkenivåer kopplade till dessa två funktioner. 

Kan punktbelysningsarmaturer utformas på annat sätt än med LED-dioder, 
till exempel med diffusa glödlampor som ljuskälla? 

Frågeställningen är lite otydlig men utvärderingen antyder att diffusa 
ljuskällor föredras framför ett mer riktat ljusflöde. Utformningen av ljuskällan 
har dock inte undersökts och i försöket används endast en glödlampa i den 
diffust lysande armaturen. En diffust lysande armatur med LED-ljuskälla bör 
utvärderas som alternativ då denna sannolikt har ett lägre effektbehov. 

Hur uppfattas skillnaden mellan punktbelysnings- och ljuslistarmaturer 
(kontinuerlig belysning) i rökfri och rökfylld miljö? 

I rökfri miljö tyder resultatet på att punkt- och ljuslistarmaturerna bedöms 
ungefär likvärdigt med avseende på deras orienterande funktion. Däremot 
uppfattas ljuslistarmaturen i allmänhet som mycket bättre på att belysa 
området runtomkring armaturerna, till exempel vägen till en utrymningsväg. I 
rökfylld miljö föredras ljuslistarmaturerna framför 
punktbelysningsarmaturerna. 
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4 DISKUSSION 

I detta kapitel diskuteras de resultat som framställts inom ramen för projektet. 
Diskussionen förs på en något mer övergripande nivå än i tidigare kapitel, i 
vilka resultat och slutsatser presenterats baserat på den genomförda 
litteraturgenomgången och utvärderingen. Det görs för att kunna diskutera 
de ljus- och belysningstekniskt relaterade aspekterna kopplat till utrymning i 
ett större perspektiv, och för att kunna nyansera ovan redovisade detaljer i 
ljuset av de slutsatser som dragits inom ramen för till exempel andra 
forskningsinsatser och inträffade olyckor. 

Diskussionen är uppdelad i följande avsnitt: 

1. Ljusfunktion i vägtunnel 
2. Resultat från försök 
3. Validitet 

4.1 LJUSFUNKTION I VÄGTUNNEL 
En intressant frågeställning som genomsyrat hela arbetet är i vilken situation 
som utrymningsbelysning i vägtunnlar ska kunna fullgöra sin uppgift och vad 
som kan anses vara målsättningen med utrymningsbelysningen. Först när 
det är klarlagt kan utformningen i den praktiska tillämpningen bli aktuell. I 
inledningen till rapporten redogörs för det regelverk som ligger till grund för 
ljus- och belysningstekniska installationer i tunnlar som är avsedda att 
användas under en utrymning. Det finns en del oklarheter i dagens 
terminologi och mycket av det som redovisas anknyter till armaturer för 
punktbelysning i tunneln, utan att tydligt definiera syftet med dessa. Det finns 
vidare otydlighet under vilka förhållanden som belysningen ska kunna 
erbjuda sin funktion. Övergripande krav formuleras dock i föreskriften i TSFS 
2015:27, primärt § 34, och ytterligare förtydliganden går att hitta till exempel i 
SS-EN 16276:2013 som det hänvisas till i VGU [7]. 

Utgångspunkt i rapporten har varit att begreppet utrymningsbelysning är den 
överordnade funktion som ska tillgodose behovet för personer som tvingas 
utrymma en tunnel till fots. Utrymningsbelysningen i trafikutrymmet består 
vidare av dels en funktion som bör underlätta orientering i tunneln 
(guidance), dels en funktion som bör underlätta förflyttningen i tunneln 
(visibility). Ett exempel på den första funktionen är orienterande 
punktbelysningar som gör det möjligt att förflytta sig i rätt riktning. Ett 
exempel på den andra funktionen, det vill säga som underlättar förflyttning, 
är belysning som lyser upp gångvägen (här kan en referens göras till SS-EN 
1838:2013 [8] som förtydligar att för att ge sikt vid utrymning krävs belysning 
i utrymmets volym). 

Utrymningsbelysning ska kunna fungera vid ett eventuellt strömavbrott vilket 
innebär att den ska ha en nödbelysningsfunktion. Det innebär att den ska ha 
tryggad strömförsörjning motsvarande nödbelysning. Viktigt i sammanhanget 
är dock att utrymningsbelysning inte i sig är en funktion som enbart ska ses 
som en nödbelysningsfunktion och vara aktiverad i samband med 
strömbortfall. Eftersom utrymningsbelysningen ska underlätta i en 
nödsituation, det vill säga vid en brand, krävs att funktionen kan upprätthållas 
även i en rökfylld miljö. Utrymningsbelysning kan i det avseendet betraktas 
vara överordnad nödbelysning. Sammanfattningsvis innebär det att den 
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rökfyllda situationen sannolikt blir styrande för kravnivåer, men att 
utrymningsbelysning som är aktiverad i en rökfri miljö inte får inverka negativt 
för personer som utrymmer till fots i densamma. Den bör med andra ord till 
exempel inte vara bländande. 

Då kravnivå och terminologi är aningen otydlig kan det konstateras att en 
harmonisering av dessa vore fördelaktig, främst så att begrepp som används 
inte har olika innebörd för olika typer av byggnadsverk. Detta är speciellt 
viktigt eftersom tunnlar (som definieras som andra anläggningar) ofta 
inkluderar delar som definieras som byggnader vilka regleras av annan 
lagstiftning än själva tunneln. Båda typerna av byggnadsverk förekommer i 
tunnelsammanhang och bör således omfattas av en likartad 
begreppsapparat. Ett preliminärt förslag till en ny begreppsapparat 
presenteras därför i Bilaga 1: Terminologi och förslag till ny 
begreppsapparat, och bör i sammanhanget betraktas som ett tillägg till det 
genomförda projektet. 

4.2 RESULTAT FRÅN FÖRSÖK 
I detta avsnitt förs en diskussion om de resultat som framställdes i den 
genomförda utvärderingen. Innehållet är kategoriserat i följande kategorier: 
orientering, förflyttning, listbelysning och övrigt. 

4.2.1 Orientering 
I försöket undersöktes främst punktbelysningen, det vill säga de testade 
armaturernas förmåga att underlätta orienteringen i en rökfylld miljö samt att 
belysa golvytan nedanför armaturen. Den mest uppenbara slutsatsen är att 
de testade armaturerna inte var synliga på längre avstånd än cirka 6-9 
meter, oberoende av om armaturen var neddimrad i sitt lägsta ljusflödesläge 
eller om den drevs i sitt normalläge (med maximalt ljusflöde). Det innebär att 
det inte går att se nästa armatur från platsen för en armatur om avståndet 
mellan dem är 10 meter eller mer. Det talar för att 
punktbelysningsarmaturerna inte underlättar orientering eftersom de inte är 
synliga i hela miljön och att de kontinuerliga ljuslistarmaturerna således är 
nödvändiga för att uppfylla denna funktion. De senare uppgavs nämligen 
underlätta orienteringen i försöket. Men det behöver inte nödvändigtvis vara 
en rimlig slutsats att avfärda nyttan av att enbart utnyttja punktbelysningar. 

Från försök i andra sammanhang [19], [20] har det påvisats att personer som 
utrymmer snabbt lär sig hur utrymningsbelysningen fungerar i en tunnel och 
det är inte nödvändigt att en efterföljande armatur alltid måste kunna ses från 
platsen för en armatur eftersom personerna relativt snabbt förstår att en 
orienterande ljuskälla kommer att synas efter några meter (det vill säga med 
jämna mellanrum). I den aktuella utvärderingen som avhandlas inom ramen 
för denna rapport kunde inte denna typ av lärandeeffekt studeras eller 
inkluderas eftersom antalet ljuskällor bara var två. 

Det är lättare att upptäcka en lysande punktbelysningsarmatur i en tunnel i 
vilken allmänbelysningen är släckt eftersom kontrastskillnaden blir större. 
Baserat på den genomförda utvärderingen bedöms dock skillnaden inte vara 
så stor och den beror också på rökens täthet. Förflyttningen försvåras 
samtidigt om allmänbelysningen är släckt eftersom de utrymmande 
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personerna har ett behov att kunna se var de sätter fötterna. Detta 
underlättas om gångvägen belyses av till exempel allmänbelysningen eller 
från utrymningsbelysningsarmaturerna. 

De olika armaturerna som ingick i undersökningen har olika ljuskarakteristik. 
De två LED-punktbelysningsarmaturerna sänder ut ljuset i tydliga riktningar 
vilket gör att de syns när personen befinner sig i ljuskäglan men inte så bra 
från andra riktningar. Som komplement användes också en ljuskälla 
(vägglampa med glödlampa) som gav ett ljus med liknande intensitet i alla 
riktningarna. Med tänd allmänbelysning kunde alla armaturerna ses från 
ungefär samma avstånd men LED-armaturerna var något bättre än 
väglampan för fallet med släckt allmänbelysning. Dock underlättade det mer 
diffusa ljuset från väggbelysningen möjligheten att orientera sig i tunneln. 
Fördelen kan bero på att ljuskaraktären uppfattas som jämnare för en person 
som rör sig i tunneln och betraktar armaturen från olika positioner. 
Armaturernas ljuskaraktär bör därför undersökas med avseende på den 
upplevda nyttan under en utrymning. 

4.2.2 Förflyttning 
Förflyttningen i den rökfyllda miljön var medvetet besvärlig för att illustrera en 
allvarlig brandsituation. I många fall kunde utvärderarna inte se var de satte 
fötterna och de var rädda för att gå in i föremål i tunneln. Som konstaterats 
ovan påverkade den allmänna belysningen i tunneln möjligheten att förflytta 
sig, dock endast marginellt. Anledningen är att det i en rökfylld miljö är svårt 
att belysa gångvägen med hjälp av takmonterade armaturer; det krävs att 
belysningen sker från kortare avstånd. I annat fall dämpas ljuset på vägen 
från armaturen till målytan. 

I de flesta fall upplevde utvärderarna att det var svårt att förflytta sig i 
tunneln. Ingen av punktbelysningsarmaturerna kunde belysa gångytan så att 
det uppfattades underlätta förflyttningen. Men trots allt skedde en förflyttning 
i tunneln även om belysningen av markytan var obefintlig, så frågan är hur 
mycket bättre blir det om belysningen förbättras. Är det nödvändigt med en 
kontinuerlig ljuslistarmatur eller räcker det med återkommande 
punktbelysningsarmaturer som på ett bättre sätt lyser upp gångbanan jämfört 
med de armaturer som undersöktes? 

I andra försök [19], [20] har gånghastigheten mätts och det finns en klar 
reducering av gånghastigheten när sikten begränsas. Vid en röktäthet som 
motsvarar cirka 2-3 meter mot belysta föremål (fötter, mark och andra 
föremål) kommer gånghastigheten att börja reduceras. I de försöken sjönk 
gånghastigheten ner till cirka 0,9 m/s i genomsnitt. För bättre siktförhållanden 
är gånghastigheten mer lik den i en rökfri miljö. Dock kan det konstateras att 
röktätheten vid måttligt stora bränder snabbt sjunker ner mot två meter och 
mindre [34]. 

Från enklare analyser [35] av möjligheten att utrymma från längre tunnlar 
konstateras att gånghastigheten är betydelsefull för personers möjlighet att 
hinna sätta sig i säkerhet innan konsekvensen av branden omöjliggör 
överlevnad. Det tyder på att åtgärder som förbättrar möjligheten att förflytta 
sig är fördelaktiga även om graden av "underlätta för trafikanter att utrymma 
till fots" kan vara svår att bestämma [5]. 
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Uppenbarligen är en kontinuerligt belyst gångväg positivt för 
förflyttningsförmågan, det framgår av försöket. Men det går heller inte att 
bortse från att lämpligt utformade punktbelysningsarmaturer inte osannolikt 
kan rendera en motsvarande gånghastighet, åtminstone efter det inledande 
skedet av utrymningen. Ytterligare studier är dock nödvändiga för att ett 
sådant påstående ska kunna uttryckas med säkerhet. 

4.2.3 Listbelysning 
De tre ljuslistarmaturer som ingick i utvärderingen underlättade förflyttningen 
i tunneln och förbättrade också möjligheten till orientering i tunneln. 
Orienteringen verkar också ha underlättats av att den extra punktbelysning 
som monterats på en av ljuslisterna (LaneLED HRS); den som var utformad 
som en handledare. Anledningen kan vara att den lilla 
punktbelysningsarmaturen lyste upp själva handledaren så den framträdde 
tydligare.  

Två av ljuslistarmaturerna hade ljusskenet riktat horisontellt ut från listen och 
väggen vilket innebar att ljuset syntes tydligt men det bländade samtidigt 
personerna och skapade ett vertikalt ljusskikt som gjorde det svårt att se 
väggen bakom ljuslisten. Konsekvensen blir alltså i det fallet samma som när 
punktbelysningarna undersöktes i sina maxlägen. Effekten riskerar alltså 
snarare bli den motsatta jämfört med svagare belysning. 

En intressant fråga gäller utformningen av listbelysningen. En av de testade 
armaturerna var utformad som en handledare men frågan är om det behövs 
för att underlätta utrymningen. Från tidigare försök har det visat sig att 
utrymmande personer följer tunnelväggen med handen för att orientera sig. 
Ur den aspekten är en handledare bra. Nyttan av att kunna känna med 
handen på ljuslistarmaturerna varierar mycket och det viktiga i 
sammanhanget kan vara så enkelt som att det räcker att det finns något 
kontinuerligt som personen kan följa med handen, inte nödvändigtvis en 
separat handledare, även om den inte är till någon nackdel. 

4.2.4 Övrigt 
Den huvudsakliga frågeställningen för försöket var relaterad till utrymning i 
rök eftersom det är för detta scenario som utrymningsbelysningsarmaturerna 
föreskrivs i SS-EN 16276:2013. Men även armaturernas funktion i en rökfri 
miljö utvärderades. Generellt kunde konstateras att LED-
punktbelysningsarmaturer bländade personerna då ljusflödet var kraftigt. 
Samma kunde konstateras för en av ljuslisterna som gav ett kraftigt ljus riktat 
mot personerna. Det innebär att mer ljus inte alltid är bättre och att ljusmiljön 
som ska fungera i en rökfylld miljö också måste ge goda förutsättningar i 
fallet utan rök. Problemen är dock avsevärt mycket mindre om det inte finns 
rök i tunneln och en bländande effekt kan sannolikt tolereras i större 
utsträckning. Om armaturerna är tända under normala trafikförhållanden 
måste dock bländningsproblematiken beaktas. Eftersom att det inte kunde 
konstateras någon direkt skillnad med avseende på möjligheten att upptäcka 
en punktbelysningsarmatur i rök för olika driftlägen är dock bedömningen att 
en armatur lika gärna kan vara inställd på en lägre effekt. Motivet är helt 
enkelt att det är mer fördelaktigt för de personer som i samma tunnel 
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utrymmer under rökfria förhållanden, då de kan förväntas bländas i mindre 
omfattning. 

En frågeställning relaterade till om ljusinstallationerna kunde associeras till 
utrymning. Få positiva svar erhölls vilket kan tolkas som att armaturerna i sig 
inte ger den tolkningen utan behöver kompletterande skyltar. Detta är inte ett 
problem kopplat till armaturerna utan indikerar enbart att det krävs ytterligare 
information för att underlätta utrymningen, enbart belysning räcker inte. 
Skyltar som används måste dock monteras så att en del av ljuset faller på 
skylten, vilket inte var fallet i en del av det genomförda försöket. 

De små punktbelysningsarmaturerna på listbelysningen LaneLED HRS hade 
liten effekt för att kunna upptäckas i röken även om de i sig uppfyller 
gällande krav för punktbelysning. Men största nyttan har de sannolikt för att 
lysa upp själva handledaren där de är monterade. Det gör att handledaren 
syns tydligare för de utrymmande. I sammanhanget ska dock effekten av att 
belysa handledaren nog inte överdrivas. På samma sätt som nämnts ovan 
kan personer som utrymmer en längre tunnel förväntas lära sig att det finns 
en handledare utmed väggen förhållandevis snabbt, även om den inte hade 
uppfattats som en handledare genom att bara titta på den såsom gjordes i 
den genomförda utvärderingen. 

4.3 VALIDITET 
Det genomförda försöket syftade i första hand till att utvärdera utformningen 
av olika utrymningsbelysningsarmaturer med avseende på möjligheterna att 
utrymma i en rökfylld miljö. Samtliga utvärderingar genomfördes med samma 
fyra till fem personer vilket gör att resultaten endast bör betraktas som just 
indikativa. Det går inte att bortse från att en viss inlärningseffekt uppstår när 
samma personer upprepar ett försök i en miljö där visserligen 
belysningsförutsättningarna ändras och även utplacerade hinder flyttas 
mellan scenarierna. 

För att undvika detta diskuterades problematiken så att de inblandade 
personerna var medvetna om problemet. Det gjordes bland annat i samband 
med de kompletterande gruppdiskussionerna som genomfördes för att fånga 
upp gemensamma synpunkter. Men för att kunna ge mer robusta resultat 
krävs att scenarierna genomförs med personer som inte tidigare varit 
inblandade i försöket. Det leder samtidigt till begränsningar i antal möjliga 
scenarier som kan undersökas eftersom behovet av oinformerade 
försökspersoner annars snabbt blir väldigt stort. 

En avvägning med avseende på validiteten i resultaten gjordes därför för att 
med ett litet antal försökspersoner kunna prova en stor kombination av ljus- 
och belysningsförutsättningar. Det påverkar generaliserbarheten i resultatet, 
vilket trots allt indikerar vilka system som fungerar och vilka problem som 
kan tänkas uppstå. Därför bör en mer noggrann undersökning genomföras 
med belysningssystem som har potential att fungera bra och med 
oinformerade försökspersoner. Givet dessa förutsättningar får resultaten 
betraktas som godtagbara. 
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5 SLUTSATS 

I händelse av en utrymning till fots i en vägtunnel spelar 
utrymningsbelysningen en viktig roll. Baserat på den litteraturgenomgång 
och utvärdering som presenterats i denna rapport kan det konstateras att 
utrymningsbelysning i vägtunnlar bör uppfylla två funktioner: 1) en 
orienterande funktion (för de utrymmande), och; 2) en belysande funktion (av 
vägen till en utrymningsväg), i synnerhet i rökfyllda miljöer och vid bortfall av 
ordinarie strömförsörjning. Det överensstämmer också väl med 
beskrivningen i kapitel 4.3.2 i SS-EN 16276:2013 [2]. 

Slutsatsen baserat på den genomförda utvärderingen är dock att de krav på 
ljusstyrka som anges i SS-EN 16276:2013, i kombination med att inget krav 
ställs på belysningsstyrka, inte är tillräckliga för att berörda 
utrymningsbelysningsarmaturer ska kunna uppfylla ovan nämnda funktioner i 
en utrymningssituation. Av den anledningen framstår det som angeläget att i 
en fortsättningsstudie dels definiera explicita kravnivåer på ljus- och 
belysningsstyrka, dels hur utformningen av armaturerna bör ske i 
vägtunnelns trafikutrymme. Resultatet av den genomförda utvärderingen 
antyder att enbart punktbelysningsarmaturer kommer att ha svårt att uppfylla 
ovan nämnda funktioner. Samtidigt bör resultatet betraktas i förhållande till 
andra genomförda fältstudier i större skala, där just 
punktbelysningsarmaturer utformade på liknande sätt uppfattats som mycket 
värdefulla i rökfyllda miljöer av medverkande försökspersoner. I 
sammanhanget framstår frågan om ”komfort” under utrymningen som 
central. 

Ett första steg i ett arbete med att definiera explicita kravnivåer på ljus- och 
belysningsstyrkor samt armaturutformning bedöms vara att samordna den 
begreppsapparat som är kopplad till frågan. Det framstår som alldeles 
nödvändigt att försöka ena både centrala nyckeltermer kring vad som 
egentligen är utrymningsväg, säker plats, etcetera, liksom att definiera ljus- 
och belysningstekniska termer som utrymningsbelysning och de delar som 
tillsammans bygger upp hela utrymningsbelysningskonceptet. En sådan 
begreppsapparat utformas med fördel trafikslagsoberoende, och bör 
överensstämma med närliggande regelverk såsom BBR eftersom det inte 
sällan förekommer byggnadsdelar i direkt anslutning till en tunnel. Att 
definiera en sådan begreppsapparat har legat utanför det här projektets 
ramar, men ett förslag till en möjlig väg framåt presenteras likväl i Bilaga 1: 
Terminologi och förslag till ny begreppsapparat. 
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BILAGA 1: TERMINOLOGI OCH 
FÖRSLAG TILL NY 
BEGREPPSAPPARAT 

Inom ramen för arbetet i projektet i allmänhet, och för innehållet i denna 
rapport i synnerhet, fanns och finns ett behov av att tydligt definiera dels 
olika ljustermer, dels olika termer som vanligen används för att beskriva den 
belysning som används i vägtunnlar i de nödsituationer, till exempel brand, 
då strömförsörjningen till den ordinarie belysningen faller bort. Enligt SS-EN 
1838:2013 om nödbelysning i allmänhet [8] definieras nödbelysning som 
något som anordnas för att användas när strömförsörjningen till den normala 
belysningen faller bort. Därför matas den från en strömkälla som är 
oberoende av matningen till den normala belysningen. Termen nödbelysning 
är, enligt standarden, vidare ett samlingsnamn för ett antal olika typer av 
nödbelysningskategorier, se Figur 27. 

 
Figur 27. Olika kategorier av nödbelysning (SS-EN 1838:2013). 

Målet med de olika nödbelysningskategorierna uttrycks i standarden enligt 
följande (endast de som anses relevanta för det aktuella forskningsprojektet 
omnämns): 

 Utrymningsbelysning: Att möjliggöra en säker väg ut från en plats i 
det fall den normala strömförsörjningen bortfaller. 

 Belysning av utrymningsvägar: Att möjliggöra för människor att hitta 
en säker väg ut från en plats genom att skapa lämpliga visuella 
förhållanden för vägvisning vid utrymningsvägar och på särskilda 
platser, och för att säkerställa att brandsläcknings- och 
säkerhetsutrustning lätt kan hittas och användas. 

 Säkerhetsskyltar: Att skapa lämpliga visuella förhållanden för 
vägvisning, vilket bidrar till att utrymningsvägar kan hittas och 
användas. 

 Belysning av öppna ytor: Att minska sannolikheten för panik4 och att 
möjliggöra en säker förflyttning för personer i riktning mot 
utrymningsvägar genom att skapa lämpliga visuella förhållanden för 
vägvisning. 

Termerna nöd- och utrymningsbelysning blandas dock i vissa avseenden i 
såväl tidigare som nu aktuell version av Trafikverkets krav och råd vid 
tunnelbyggande, liksom i tillhörande krav och råd för vägar och gators 
utformning [6], [7]. Därtill används delvis en annan terminologi för att 
                                                   
4 Även om termen panik förekommer i SS-EN 1838:2013 är det, åtminstone 
bland forskare som studerar utrymning och människors beteende i bränder, 
välkänt att panik sällan inträffar i bränder. Utrymningstekniska system bör 
därför utformas med utgångspunkt i att människor agerar förhållandevis 
rationellt i händelse av en brand. 



 
 

 
64 | 10243283  • Utvärdering av utrymningsbelysning i vägtunnlar 

beskriva samma sak som i SS-EN 1838:2013 [8]. Ett sådant exempel är 
termen flyktvägsbelysning. Ett annat exempel framgår av Figur 28 som är 
kopierad från VGU [7], där termerna vägledande utrymningsljus, 
nödutgångsbelysning och ljusmarkörer vid utgång (blixtljus) introduceras 
utan någon vidare förklaring eller definition. Dessa ingår som en delmängd 
av utrymningsbelysnings-begreppet, som i VGU definieras som en typ av 
belysning som ska ge vägledning för personer som lämnar sina fordon och 
evakuerar tunneln som fotgängare i en nödsituation. Det föreligger dock en 
osäkerhet kring vad skillnaden är mellan till exempel vägledande 
utrymningsljus och belysning av utrymningsvägar, om alla belysningstyper 
krävs samt om de kan utgöras av en och samma armaturtyp. 

 
Figur 28. Vägtrafiktunnelns belysningsfunktioner (VGU). 

Ett annat grundläggande problem är att det i olika föreskrifter, regelverk och 
standarder som idag tillämpas i Sverige förekommer olika definitioner av 
centrala och grundläggande termer som utrymningsväg och säker plats, se 
Tabell 10. 

FÖRSLAG TILL NY BEGREPPSAPPARAT 
Förslaget är att Trafikverket i ett första steg förnyar sina definitioner för 
centrala och grundläggande termer enligt nedan på ett sätt som är 
trafikslagsoberoende, se Tabell 8. Dessa skulle till exempel kunna 
introduceras i Trafikverkets krav för tunnlar. En illustration liknande den som 
förekom i Tunnel 2004 (se Tabell 10) skulle därtill kunna användas i 
förklarande syfte men inkluderas inte i denna bilaga. 

TSFS 2015:27 måste följas av Trafikverket i samband med projekteringen av 
nya vägtunnlar. Trafikverket har därtill upprättat egna krav för 
vägtunnelbyggande, och i TDOK 2016:0231 (kap. G.2.5) anges att krav för 
vägar och gators utformning ska följas. I VGU avhandlas belysning i 
vägtunnlar i kap. 8.8; ett kapitel som innehåller en del annorlunda 
formuleringar och definitioner i förhållande till övre delar i regelhierarkin samt 
förekommande europeiska ljus- och belysningsstandarder. Det riskerar att 
skapa onödiga missförstånd. Förslaget är därför att Trafikverket i ett andra 
steg reviderar innehållet i berörda avsnitt i VGU, det vill säga för de delar 
som handlar om reserv- och nödbelysning. Ett förslag på hur detta kan göras 
redovisas i Tabell 9. 
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Tabell 8. Förslag till förnyade, trafikslagsoberoende, definitioner (förslag till engelsk term ges 
inom parantes i första kolumnen). 

Term Definition Kommentar 

Utrymningsväg 
(escape route) 

Utgång till säker plats 
eller till utrymme inom 
egen brandcell som 
leder till säker plats. 

Förslag till förklaringstext: 
Omfattar sträckan från och 
med utgången från det aktuella 
trafikutrymmet till och med 
utgången till den säkra 
platsen. Intilliggande 
trafikutrymme, t.ex. ett 
parallellt tunnelrör, kan ingå i 
utrymningsvägen. I 
utrymningsvägen får ett 
intilliggande trafikutrymme 
ingå. 

Definitionen baseras på 
beskrivningen i BBR. Skulle 
möjligen i större utsträckning 
kunna baseras på TNC 95: 
Väg från en brandcell till det 
fria eller till annan säker plats. 
Problemet är då bara att 
termen brandcell måste 
definieras. Bedöms då 
lämpligare att använda 
trafikutrymme som term. 

Ersätter bl.a. följande termer: 
nödutgång. 

Väg till 
utrymningsväg 
(route to 
escape route) 

Del av trafikutrymme 
särskilt utformat för att 
användas för att nå 
utrymningsväg. 

Förslag till förklaringstext: Väg 
till utrymningsväg kan t.ex. 
vara en vägren i en vägtunnel, 
eller en gångbana i en 
järnvägstunnel, och avser ytan 
närmast tunnelvägg. 

Ersätter bl.a. följande termer: 
nödväg, nödgångbana. 

Säker plats 
(safe location) 

Plats i det fria där 
brand och brandgaser 
inte kan påverka 
utrymmande personer. 

Förslag till förklaringstext: 
Säker plats kan även i vissa 
fall utgöras av en 
räddningskammare. 

I TSFS 2015:27 och i TRV:s 
egna publikationer används 
andra definitioner där det som i 
detta förslag kallas 
utrymningsväg kallas säker 
plats, t.ex. att säker plats är en 
plats som ger tillfälligt skydd 
mot livshotande faror, inne i 
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Term Definition Kommentar 

eller utanför tunneln, där 
passagerare och personal kan 
söka skydd efter utrymning 
från ett tåg. 

Säker 
flyktplats 
(shelter 
location) 

Tillfällig uppehållsplats 
där utrymmande 
personer ska vara 
skyddade mot värme 
och toxiska gaser 
under ett fullständigt 
brandförlopp eller 
under minst den tid 
som i ogynnsammaste 
fall fordras för att 
branden ska vara helt 
släckt. 

Förslag till förklaringstext: 
Säker flyktplats kan utgöra del 
av utrymningsväg där 
utrymmande personer kan 
avvakta fortsatt utrymning, 
kommunicera med omvärlden, 
etcetera. 

Trafikutrymme 
(motorway) 

Utrymme som upplåts 
för trafik. Utrymmet 
begränsas av dess 
fysiska avgränsningar, 
t.ex. av bergväggar, 
inklädnader, 
utrymningsvägar eller 
likvärdigt. 

Definitionen är en variant av 
vad som användes i Tunnel 
2004 och TVRV Tunnel 11. 
Termen definieras dock inte i 
senaste versionen av TRV:s 
krav för tunnlar. 

Tabell 9. Förslag till förändringar i VGU. 

Avsnitt 
i VGU 

Kommentar/Förändringsförslag 

8.8.1, 2 
st., 1 
pkt. 

Såsom meningen är formulerad innebär den en ökad 
ambitionsnivå i förhållande till TSFS 2015:27 eftersom den 
utöver tillräcklig sikt omnämner ge vägledning. Om detta är 
avsikten föreslås följande omformulering:  

Reservbelysning är utformad för att möjliggöra för trafikanter att 
köra ut ur tunneln när strömförsörjningen till den normala 
belysningen faller bort. Syftet är att ge trafikanter vägledning 
och tillräcklig sikt. 

I annat fall föreslås samma omformulering, dock kan [..] 
vägledning och [..] utgå. 

Den motsvarande engelska termen för reservbelysning bör vara 
standby lighting i enlighet med SS-EN 1838:2013 och SS-EN 
16276:2013. 

8.8.1, 2 
st., 2 
pkt. 

Såsom meningen är formulerad innebär den implicit att syftet 
med utrymningsbelysning endast är att ge vägledning för 
utrymmande till fots. Följande omformulering föreslås därför: 



 
 

 

 
10243283 •  Utvärdering av utrymningsbelysning i vägtunnlar  | 67   

Avsnitt 
i VGU 

Kommentar/Förändringsförslag 

Utrymningsbelysning är utformad för att möjliggöra för 
trafikanter att utrymma tunneln till fots. Utrymningsbelysning ska 
fungera även vid bortfall av ordinarie strömförsörjning. 

Den motsvarande engelska termen för utrymningsbelysning bör 
vara emergency escape lighting i enlighet med SS-EN 
1838:2013 (inte evacuation lighting såsom det uttrycks i SS-EN 
16276:2013). 

8.8.1, 
Figur 
8.8-1 

Figuren bör ersättas med en ny enligt följande princip: 

 

I anslutning till figuren bör utrymningsbelysningstermerna 
definieras enligt följande (görs inte idag): 

 Vägledande utrymningsljus (eng.: route to escape route 
marker light): Vägledande utrymningsljus är den del av 
utrymningsbelysningen i trafikutrymmet som är utformad 
för att möjliggöra för trafikanter att utrymma tunneln till 
fots i väg till utrymningsväg. Syftet är att ge trafikanter 
vägledning och tillräcklig sikt. 

 Belysning av utrymningsvägar (eng.: escape route 
lighting): Belysning av utrymningsvägar är den del av 
utrymningsbelysningen i utrymningsväg som är 
utformad för att säkerställa att utrymningsvägar kan 
identifieras effektivt genom att ge trafikanter tillräcklig 
sikt. 

 Säkerhetsskyltar (eng.: safety signs): Säkerhetsskyltar 
är den del av utrymningsbelysningen i trafikutrymme 
och i utrymningsväg som är utformad för att ge ett 
generellt säkerhetsmeddelande som skapas av en 
kombination av färg och geometrisk form och som, 
genom tillägg av en grafisk symbol eller ljusmarkörer, 
kan ge ett särskilt säkerhetsmeddelande. 

Konsekvensen är bl.a. att: 

 termen belysning av öppna ytor i SS-EN 1838:2013 
utgår (till förmån för vägledande utrymningsljus),  

 termerna nödutgångsbelysning och ljusmarkörer vid 
nödutgång (blixtljus) i VGU utgår (till förmån för 
belysning av utrymningsvägar samt säkerhetsskyltar). 
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Avsnitt 
i VGU 

Kommentar/Förändringsförslag 

8.8.4, 1 
st. 

Rubriken på avsnittet är Utrymningsbelysning, men första ordet i 
första meningen är Nödbelysning. Det borde ändras till 
Utrymningsbelysning. 

URVAL AV IDAG FÖREKOMMANDE DEFINITIONER AV 
TERMEN UTRYMNINGSVÄG 

Tabell 10. Definitioner av termen utrymningsväg (och anslutande termer) i ett urval av olika 
referenser. 

Referens Definition Anmärkning/Kommentar 

TNC 95 Väg från en 
brandcell till det 
fria eller till 
annan säker 
plats. 

Utrymningsvägen omfattar sträckan 
från och med utgången från den 
aktuella brandcellen till och med 
utgången till den säkra platsen. Om 
brandcellen gränsar direkt mot en 
säker plats kan utrymningsvägen 
utgöras av en utgång genom den 
brandcellsavskiljande väggen, t.ex. 
en dörr eller ett fönster. 

Tunnel 2004 Väg från ett 
trafikutrymme till 
det fria eller 
annan säker 
plats. 

I publikationen hänvisas till figur 1.3-
3: 

 

Trafikutrymme: Det utrymme som 
upplåts för allmän trafik. Utrymmet 
begränsas av dess fysiska 
avgränsningar, t ex av bergväggar, 
inklädnader, dörrar i utrymningsväg 
eller likvärdigt. 

Nödväg: En del av 
trafikeringsområde, särskilt utformat 
för att användas för att nå 
utrymningsvägar. 

Säker plats definieras inte. 

TRVR Tunnel 
11 

Särskilt 
anordnad väg 

Säker plats definieras i samma 
publikation som: 
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Referens Definition Anmärkning/Kommentar 

för utrymning i 
händelse av 
olycka (i 
vägtunnel). 

Gångbanor i 
tunnelns 
längdriktning för 
utrymning (i 
järnvägstunnel). 

En plats i eller utanför en tunnel där 
alla följande kriterier uppfylls: 

 Miljön är inte livshotande  
 Platsen är tillgänglig för 

personer med eller utan 
hjälp  

 Personer kan genomföra 
självräddning om möjlighet 
finns eller vänta på att bli 
räddade av räddningstjänst 
enligt förfaranden som 
anges i räddningsplanen 

 Det ska gå att kommunicera, 
antingen via mobiltelefon 
eller via fast förbindelse, 
med infrastrukturförvaltarens 
trafikledningscentral. 

Trafikutrymme definieras som: 

Det utrymme som upplåts för allmän 
trafik eller tågtrafik. Utrymmet 
begränsas av dess fysiska 
avgränsningar, t.ex. av bergväggar, 
inklädnader, dörrar i utrymningsväg 
eller likvärdigt. 

TDOK 
2016:0232  

Särskilt 
anordnad väg 
för utrymning i 
händelse av 
olycka (i 
vägtunnel). 

Gångbanor i 
tunnelns 
längdriktning för 
utrymning (i 
järnvägstunnel). 

Nödgångbana (i vägtunnel) 
definieras som: En del av ett 
trafikerat område som är särskilt 
utformat för att utrymningsvägar ska 
kunna nås. Se figur 102.1. I ”Krav för 
vägars och gators utformning” 
(Trafikverket) kallas nödgångbana 
för nödväg. 

Nödutgång (i järnvägstunnel) 
definieras som: Lateralt eller vertikalt 
anordnade utrymningsvägar från en 
tunnels trafikutrymme till markytan. 
(Definition enligt ”TSD 
tunnelsäkerhet”). 

Säker plats definieras som: En plats 
i eller utanför en tunnel där alla 
följande kriterier uppfylls: 

 Miljön är inte livshotande  
 Platsen är tillgänglig för 

personer med eller utan 
hjälp 

 Personer kan genomföra 
självräddning om möjlighet 
finns eller vänta på att bli 
räddade av räddningstjänst 
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Referens Definition Anmärkning/Kommentar 

enligt förfaranden som 
anges i räddningsplanen.  

 Det ska gå att kommunicera, 
antingen via mobiltelefon 
eller via fast förbindelse, 
med infrastrukturförvaltarens 
trafikledningscentral.   

TSD 
Tunnelsäkerhet 
(2014) 

 Säker plats definieras som: Ett 
utrymme som ger tillfälligt skydd mot 
livshotande faror, inne i eller utanför 
tunneln, där passagerare och 
personal kan söka skydd efter 
utrymning från ett tåg.  

TSFS 2015:27 Väg för 
utrymning till en 
säker plats som 
kan omfatta 
dörrar i en 
nödutgång eller 
förbindelseväg. 

Säker plats definieras som: Ett 
utrymme med en utgång som inte 
leder till ett tunnelrör där en olycka 
har skett och som ger tillfälligt skydd 
mot livshotande faror, inne i eller 
utanför tunneln, där trafikanter kan 
söka skydd efter eller under 
utrymning. 

BBR En 
utrymningsväg 
ska vara en 
utgång till en 
säker plats. 

Allmänt råd: 

Med säker plats avses plats i det fria 
där brand och brandgaser inte kan 
påverka utrymmande personer. 
Säker plats kan exempelvis vara en 
gata i det fria eller terrass, gårdsplan 
eller liknande under förutsättning att 
man kan nå gata i det fria därifrån.  

En utrymningsväg kan omfatta 
dörrar och förbindelsevägar såsom  

korridorer eller trappor inom egna 
brandceller, loftgångar eller liknande 
utrymmen utomhus. 

TILLÄMPNING AV TERMER OCH BEGREPP I DENNA 
RAPPORT 

På grund av den idag rådande begreppsförvirringen har termerna 
utrymningsbelysning och vägledande utrymningsljus använts för att beskriva 
den typ av belysning som används i vägtunnlar i nödsituationer, till exempel 
brand, eller vid bortfall av ordinarie strömförsörjning, för att möjliggöra för 
trafikanter att utrymma tunneln till fots i väg till utrymningsväg. Eftersom att 
syftet är med denna typ av utrymningsbelysning är att ge trafikanter 
vägledning och tillräcklig sikt bör den uppfylla två funktioner: 1) en 
orienterande funktion (för de utrymmande), och; 2) en belysande funktion (av 
utrymningsvägen), i synnerhet i rökfyllda miljöer och vid bortfall av ordinarie 
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strömförsörjning. De storheter som kan användas för att beskriva dessa ljus- 
och belysningsegenskaper framgår av Tabell 11. 

Tabell 11. Ljusterminologi. 

Term Storhet Definition 

Belysnings-
styrka (E) 

lux = lm/m2 Infallande ljusflöde per ytenhet 

Ljusflöde ( v) Lm Totala strålningsflödet från en ljuskälla 
viktat med ögats känslighetsfunktion; ett 
mått på mängden ljus som ögat kan 
uppfatta (det synbara ljuset), till skillnad 
från strålningsflödet som anger den 
fysikaliska mängden utstrålat ljus 

Ljusstyrka (I) cd = 
lm/steradian 

Ljusflöde i en viss riktning, per steradian 
(rymdvinkel) 

Luminans (L) cd/m2 Ljusflödet ut från en yta, i en viss riktning, 
dividerat med arean av projektionen av 
ytan på ett plan vinkelrätt mot ljusflödets 
riktning (betraktelseriktningen); ytans 
ljushet, sedd från en viss vinkel (beror 
både på hur mycket ljus som infaller på 
ytan och på ytans reflekterande 
egenskaper)  
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BILAGA 2: ÖVNINGSTUNNEL 
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BILAGA 3: BEDÖMNINGSMALL FÖR 
PUNKTBELYSNINGSARMATUR I 
RÖKFRI MILJÖ 
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BILAGA 4: BEDÖMNINGSMALL FÖR 
LJUSLISTARMATUR I RÖKFRI 
MILJÖ 
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BILAGA 5: BEDÖMNINGSMALL FÖR 
PUNKTBELYSNINGSARMATUR I 
RÖKFYLLD MILJÖ 
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BILAGA 6: BEDÖMNINGSMALL FÖR 
LJUSLISTARMATUR I RÖKFYLLD 
MILJÖ 
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