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Har d

Utvärdering av samverkansövning Veronica 2011,          
Snarabergstunneln, 13 september  

Den 25 augusti och 13 september 2011 anordnar Trafikverket, Ådalsbanan en 
samverkansövning med tunnelolyckor som tema. Denna enkät ska om möjlig fyllas i av 
var och en som deltagit i övningen och utgör ett viktigt underlag för 
utvärderingsarbetet. Ett stort tack för din medverkan! 

Förberedelser 

1. Vilken aktör kommer du från?______________________________________ 

 

2. Har du tagit del av dokumentet Övningsbestämmelser inför övningen? 

   Ja Nej 

  

 

3. Har du deltagit i någon genomgång före övningen på din arbetsplats? 

Ja Nej 

  

 

4. I vilken utsträckning känner du dig förberedd inför övningen? 

I ingen 
utsträckning 

I otillräcklig 
utsträckning 

I tillräcklig  
utsträckning 

I stor  
utsträckning 

    

 Kommentarer______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 
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5. I vilken utsträckning anser du att du har blivit insatt i övningens syfte?  

I ingen 
utsträckning 

I otillräcklig 
utsträckning 

I tillräcklig  
utsträckning 

I stor  
utsträckning 

    

 Kommentarer______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

6. I vilken utsträckning anser du att du har kompetens för att hantera denna typ av 
händelse?  

I ingen 
utsträckning 

I otillräcklig 
utsträckning 

I tillräcklig  
utsträckning 

I stor  
utsträckning 

    

 Kommentarer______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

Genomförandet av övningen 

7. I vilken utsträckning anser du att kvällens övning har bidragit till att du utvecklats i 
din yrkesroll?  

I ingen 
utsträckning 

I otillräcklig 
utsträckning 

I tillräcklig  
utsträckning 

I stor  
utsträckning 

    

 Kommentarer______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

8. I vilken utsträckning anser du att övningen lagts upp på ett realistiskt sätt? 

I ingen 
utsträckning 

I otillräcklig 
utsträckning 

I tillräcklig  
utsträckning 

I stor  
utsträckning 
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 Kommentarer______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

9. Vilket är ditt helhetsintryck av kvällens övning?  

Mindre bra Acceptabelt Bra Mycket bra 

    

 Kommentarer______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 
10. Vad var det viktigaste du tar med dig från kvällens övning? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

Övriga synpunkter 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 


