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Sammanfattning 
 

Som ett led inom Trafikverkets och Projekt Ådalsbanans långsiktiga arbete med att 

stärka säkerheten i järnvägstrafiken, har en samverkansövning genomförts tillsammans 

med berörda aktörer i regionen. I övningen deltog ett 80-tal personer från 13 olika 

aktörer.  

Det övergripande syftet med övningen var att:  

 Ge aktörerna tillfälle att belysa ansvarsfördelningen mellan olika aktörer vid en 

olycka i järnvägstunnel.  

 Utgöra underlag för arbetet med Trafikverkets räddningsplan för järnvägstunnlar 

vid Ådalsbanan.  

 Initiera aktörernas arbete med egen beredskapsplanering för olyckor i 

järnvägstunnlar. 

 Öva samverkan vid en olycka i järnvägstunnel.  

Aktörerna har i stor utsträckning getts möjlighet att få insyn i och påverka 

planeringsprocessen.   

Övningen delades upp i två genomföranden, en i Murbergstunneln (Härnösands 

kommun) och en i Snarabergstunneln (Kramfors kommun). Övningsscenarierna bestod 

av en järnvägsrelaterad händelse i eller i anslutning till tunneln. Det förekom inte några 

markörer eller spårfordon.  

Övningen delades upp i följande faser:  

 Larmfas  

 Framkörningsfas  

 Uppstartsfas  

 Hanterafas  

Larm- och framkörningsfaserna skedde i realtid med möjlighet till interaktion mellan 

aktörerna. Uppstarts- och hanterafaserna skedde genom tvärsektoriella grupparbeten i 

fält.  

Övningen har utvärderats på olika sätt med fokus på: 

 planeringsprocessen inför övningen, 

 övningens genomförande, format och upplägg, 

 övningens övergripande syfte samt 

 resultatet från redovisningar under övningen. 

Underlag till utvärderingen har bestått av enkäter, observationsprotokoll, dataloggar 

samt redovisning av grupparbeten. 

Utvärderingen visar att merparten av de övade var mycket positiva till övningens 

genomförande. Ett flertal har angett att gruppdiskussionerna medverkat till en ökad 

insikt i och förståelse för andra aktörers roller vid en stor händelse. Flertalet av de 

deltagande aktörerna anser att övningen har gett en större inblick i andra aktörers 

organisation och arbetssätt vid en stor olycka. Det finns ett behov av fler 

samverkansövningar, för att ytterligare öka kunskapen om varandras roller och 

ansvarsfördelning i stora olyckor. 
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Ett utdrag av de slutsatser som dragits från utvärderingar och diskussioner med de 

deltagande aktörerna:  

Avseende planering och genomförande av nya övningar 

 En generalrepetition av övningen på plats vid brytpunkter och tunnlar är 

värdefull för att provköra övningen och korrigera upplägg innan genomförandet. 

 Inför en samverkansövning är det upp till varje aktör att förbereda sig själva och 

sin personal. Det är viktigt att alla aktörer ser till att sprida information om 

övningen till de personer inom organisationen som ska delta i övningen. 

 Vid en övning som denna är det betydelsefullt att sambandet mellan aktörerna 

fungerar. (Kommunikationen mellan aktörerna under larm- och 

framkörningsfasen fungerade vid båda genomförandena dåligt.) Det är viktigt av 

att planera, och om möjligt testa, hur kommunikationerna praktiskt ska fungera 

under själva övningen. 

 Värdefullt för utvärderingen av övningen att spela in gruppernas muntliga 

redovisningar. 

Avseende regionens beredskap inför olycka i järnvägstunnel 

 I dagsläget är sambandsmöjligheterna mellan de olika aktörerna inte helt 

tillfredsställande. Det är viktigt att planera för övergången mellan nuvarande 

system och Rakel så att det inte råder några oklarheter hos någon aktör hur 

sambandet ska klaras. 

 För att effektivisera räddningsinsatsen i tunnlarna vid en olycka bör samordnade 

insatsplaner tas fram med förutbestämda brytpunkter, ledningsplatser och 

kommunikationsvägar.  

 En viktig faktor för att utrymningen/ evakueringen av tåget och 

räddningsinsatsen ska bli så effektiv som möjligt är att räddningsledaren snarast 

får kontakt med tågpersonalen för att utbyta viktig information.  

 För att ytterligare stärka regionens beredskap föreslås att en regional 

samverkanskurs och regional samverkansövning anordnas med fokus på 

järnvägsolyckor. 
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1 Förkortningar, benämningar och förklaringar 

Förkortningar och benämningar 

DLC  Driftledningscentral (Trafikverket) 

HKÅ  Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

IB   Inre befäl (MRF) 

LKC  Länskommunikationscentral (Polismyndigheten) 

LÖL  Lokal övningsledare 

MIC  Militär insatschef 

MRF  Räddningstjänsten Medelpad 

MSB  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

OPA  Olycksplatsansvarig, Trafikverket 

POSOM  Psykosocialt omhändertagande 

RAKEL  Radiokommunikation för effektiv ledning 

RCB  Räddningschef i beredskap 

RL  Räddningsledare 

RTJ  Räddningstjänsten 

TiB  Tjänsteman i beredskap  

TRV  Trafikverket 

UA  Utredningsansvarig, Trafikverket 

VB  Vakthavande befäl (Polismyndigheten och Försvarsmakten) 

 

Förklaringar
1
 

Lägesbild  

Lägesbild är en sammanställning av uppgifter för att få en bild över vad som har hänt, 

händer eller kommer att hända.  

Lägesuppfattning  

Lägesuppfattning är en bedömning av hur det som inträffat påverkar aktörens 

sammanhang. Lägesuppfattningar bygger således på en lägesbild. Både lägesbild och 

lägesuppfattning är kopplade till beslutsprocesser och behövs som underlag för att 

kunna avgöra om agerande krävs på något sätt och i så fall hur. 

Samordning  

Samordning avser aktivitet som innebär att se till att den verksamhet som bedrivs av 

olika samhällsorgan genomförs med utgångspunkt i gemensamma 

planeringsförutsättningar och att själva genomförandet inte präglas av divergerande mål 

mellan olika samhällsorgan.  

Samverkan  

Samverkan avser den dialog och samarbete som sker mellan självständiga och 

sidoordnade samhällsaktörer för att samordnat uppnå gemensamma mål. 

                                                      
1
 Regeringens skrivelse 2009/10:124 Samhällets krisberedskap – stärkt samverkan för ökad säkerhet 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Som ett led inom Trafikverkets och Projekt Ådalsbanans långsiktiga arbete med att 

stärka säkerheten i järnvägstrafiken, har en samverkansövning genomförts tillsammans 

med berörda aktörer i 

regionen. (Krav på 

genomförande av övningar 

ställs bl.a. i TSD säkerhet i 

järnvägstunnlar
2
.)  

 

 

Olyckor och räddningsinsatser 

i järnvägstunnlar är 

synnerligen ovanliga samtidigt 

som de kan vara mycket 

komplicerade och 

resurskrävande. Inför trafik-

start är det viktigt att det finns 

en god krisberedskap hos alla 

berörda aktörer. 

Kommunikation och 

samverkan mellan olika 

organisationer är en viktig del 

i beredskapsplaneringen.   

Övningsscenariot var en 

olycka i en järnvägstunnel som 

startar krisberedskap och 

insatser hos ett stort antal 

aktörer i regionen. 

Övningen byggde på att 

deltagande aktörer bidrog med 

personella resurser i 

planeringsarbetet.  

 

                                                      
2 
Se punkten 4.4.3.3, KOMMISSIONENS BESLUT av den 20 december 2007 om teknisk specifikation för 

driftskompatibilitet (TSD) avseende ”Säkerhet i järnvägstunnlar” i det transeuropeiska järnvägssystemet för 

konventionella tåg och höghastighetståg  (2008/163/EG) 

Figur 1, Ådalsbanans sträckning 
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2.2 Syfte 

Huvudsyftet med denna rapport är att beskriva och utvärdera samverkansövning 

Veronica. Rapporten ska även kunna utgöra ett underlag för att fortsätta arbetet med att 

höja regionens förmåga att hantera spårbundna olyckor i tunnlar. Den är också en del av 

erfarenhetsåterföringen till andra projekt inom Trafikverket.   

2.3 Disposition 

Efter utvärderingsrapportens inledning (kapitel 1) följer en beskrivning av 

planeringsprocessen (kapitel 2) respektive övningens format (kapitel 3). Dessa kapitel är 

rent deskriptiva och innehåller inte någon utvärdering. En beskrivning av övningens 

övergripande mål, syfte samt utvärderingsmetod följer därpå (kapitel 4). Rapportens 

tyngdpunkt ligger på utvärderingen (kapitel 5). I detta kapitel utvärderas 

förberedelserna, genomförandet, utvärderingen samt händelser/gruppuppgifterna i 

Murbergstunneln och Snarabergstunneln.  

2.4 Källor och upphovsrätt 

För all text ansvarar författaren Åsa Westerlund. Samtliga aktörer har beretts möjlighet 

att lämna synpunkter på rapportens innehåll och formuleringar innan den slutliga 

rapporten fastställs av Trafikverket. 

Upphovsrätten till rapporten inklusive fotografier innehas av Trafikverket om inte annat 

anges. Rapporten får gärna kopieras eller citeras under förutsättning att källan anges.  



  Dnr TRV2010/83708 

   2011-11-16 

    

 Utvärderingsrapport Sida 8 (33) 

 

  Utvärderingsrapport, övning Veronica 

 

   

3 Planeringsprocessen 

3.1 Planeringsarbete 

Planeringsarbetet inleddes den 3 juni 2010 med att projektledaren från Trafikverket, 

resurspersonen från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), samt 

företrädare för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen (HKÅ) träffades för att 

diskutera övningen.  

Den 7 oktober 2010 hölls ett startmöte med berörda aktörer i regionen. Syftet med mötet 

var att informera aktörerna om övningens upplägg och skapa ett intresse för att delta. 

Vid mötet informerade de olika aktörerna vilket intresse det fanns för att delta i 

övningen samt gavs möjlighet att uttrycka önskemål om övningens innehåll. Följande 

aktörer inbjöds till startmötet: 

 DB Regio Sverige   

 Försvarsmakten, Boden   

 Green Cargo 

 Hector Rail   

 Härnösands kommun, Socialförvaltningen 

 Infra Nord AB, Felavhjälpning   

 Inlandsbanan 

 Kramfors kommun, Socialförvaltningen   

 Landstinget Västernorrland   

 Länsstyrelsen Västernorrland   

 Medelpads Räddningstjänstförbund   

 Polismyndigheten i Västernorrlands län  

 Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen  

 Räddningstjänsten Örnsköldsvik   

 SJAB 

 SOS Alarm AB, Sundsvall  

 Stena Recycling  

 Trafikverket, Chef Lokaltågklarerarna   

 Trafikverket, Driftledningscentral Ånge   

 Trafikverket, Förvaltaren   

 Trafikverket, Planering   

 TX Logistik 

 

Efter startmötet gavs Övningsbestämmelser version 1 ut och aktörerna ombads redovisa 

följande uppgifter till projektledaren: 

 Bekräftelse på deltagande i övningen. 

 En preliminär fördelning av antalet övningsdeltagare vid respektive 

genomförande. 

 Namn på lokal övningsledare. 

 Eget syfte och delmål. 

 Särskilda önskemål/övningsmoment. 
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I den fortsatta planeringsprocessen hölls fem referensgruppsmöten på Ådalsbanans 

projektkontor i Härnösand. Därutöver hölls en generalrepetition för övningen på 

övningsplatserna den 25 maj 2011 i vilken representanter från sju aktörer deltog. 

Projektledningsgruppen träffades ett antal gånger däremellan för att planera, förbereda 

möten, upprätta dokumentation etc.      

3.2 Planeringsorganisation 

Huvuddelen av planeringsarbetet har utförts av projektledningen bestående av 

projektledare, resursperson, utvärderingsledare och lokal övningsledare (LÖL) från 

Räddningstjänsten HKÅ. Övningsansvarig har varit Kenneth Nordstrand, Trafikverket, 

Projektchef Ådalsbanan. 

För stöd och förankring har det funnits en referensgrupp bestående av lokala 

övningsledare för aktörerna. 

De personer som i huvudsak varit delaktiga i planeringsprocessen återges nedan. 

Observera att det finns personer som inte är omnämnda men som på olika sätt deltagit i 

varierande omfattning. 

Projektledare:  Karin Magnusson, Trafikverket 

Resursperson:  Thomas Bengtsson, MSB 

Utvärderingsledare:  Åsa Westerlund, Trafikverket 

Lokala övningsledare: Christer Johansson, Polismyndigheten i Västernorrland 

 Christian Andersson, Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen 

 Curt Byström, Räddningstjänsten Örnsköldsvik 

 Jan Blom, Botniatåg/DB Regio 

 Jan Persson, SJ Trafik 

 Johanna Hillgren, Länsstyrelsen i Västernorrland 

 Johanna Martinsson, SOS Alarm AB 

 Lotta Fernström, SOS Alarm AB 

 Peter Nyberg, Ambulansen Kramfors 

 Birgitta Turesson, Ambulansen Kramfors 

 Lennart Svanholm, Ambulansen Härnösand 

 Fredrik Vesterlund, Ambulansen Härnösand 

 Ove Johansson, Trafikverket, DLC Ånge 

 Ronald Forsberg, Försvarsmakten 

 Tommy Lindgren, Räddningstjänsten Medelpad 
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3.3 Dokumentation i planeringsprocessen 

Dokumentation som tagits fram i planerings- och utvärderingsprocessen framgår av 

tabell 1 nedan.  

Dokument Bilagor Utkom 

Inbjudan till övningen -  vecka 037 

Övningsbestämmelser  

version 1  
- vecka 041 

Övningsbestämmelser  

version 2 
- vecka 111 

Övningsbestämmelser  slutversion Bilaga 1 Presentation för genomgång före övning 

Bilaga 2 Enkät för deltagare i planeringsprocessen 

(separat utskick vecka 137) 

Bilaga 3 Enkät för övningsdeltagare den 25 augusti 

(delades ut under övningsdagen) 

Bilaga 4 Enkät för övningsdeltagare den 13 

september (delades ut under övningsdagen) 

Bilaga 5 Observationsprotokoll för SOS och DLC 

(separat utskick vecka 134 och vecka 136 ) 

Bilaga 6 Observationsprotokoll för räddningstjänst, 

polis och sjukvård (separat utskick vecka 134 och 

vecka 136) 

 

vecka 123 

Övningsledningsbestämmelser Bilaga 1 Scenario Murbergstunneln 

Bilaga 2 Scenario Snarabergstunneln 

Bilaga 3 Tidsplan för genomförande i 

Murbergstunneln 

Bilaga 4 Tidsplan för genomförande i 

Snarabergstunneln 

Bilaga 5:1 Inlämningsunderlag uppstartsfas 

blåljusgrupp (separat utskick, övningsdagen) 

Bilaga 5:2 Inlämningsunderlag uppstartsfas 

ombordpersonalgrupp (separat utskick, 

övningsdagen) 

Bilaga 5:3 Inlämningsunderlag hanterafas (separat 

utskick, övningsdagen) 

Bilaga 6 Övningsledningstelefonkatalog (separat 

utskick, vecka 134) 

 

vecka 124 

Inbjudan till utvärderingsdag - vecka 140 

Remiss på utvärderingsrapport - vecka 141 

Utvärderingsrapport - vecka 146 

Tabell 1, dokumentation i planeringsprocessen 
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4 Beskrivning av övningen 

4.1 Deltagande aktörer  

Av de som bjöds in till övningen valde följande aktörer att slutligen delta: 

 

Aktör Murbergstunneln Snarabergstunneln 

På annan plats 

vid båda 

övningstillfällena 

Ambulansen Härnösand 4 -- -- 

Ambulansen Kramfors/ Sollefteå -- 4 -- 

Botniatåg -- 3 -- 

Försvarsmakten 2 2 -- 

Länsstyrelsen 1 -- 1 TiB 

Medelpads räddningstjänstsförbund 6 8 1 IB 

Polismyndigheten 4 5 1 VB 

Räddningstjänsten HKÅ 5 5 -- 

Räddningstjänsten Örnsköldsvik 4 5 -- 

SJ Trafik 7 -- -- 

SOS Alarm AB -- 4 1 på SOS 

Trafikverket, DLC Ånge  -- -- 1 DLC 

Trafikverket, OPA, UA 2 2 -- 

SUMMA 35 38 5 

Tabell 2, deltagande aktörer 

 

Totalt deltog 83 personer övningen. 
 

 

4.2 Övningsledningsorganisation 

4.2.1 Övningsledning 

Under övningsdagarna bestod övningsledningen av följande personer: 

Övningsledare: Karin Magnusson, Trafikverket 

Spelledare: Thomas Bengtsson, MSB Sandö 

Utvärderingsledare: Åsa Westerlund, Trafikverket 

Säkerhetsledare: P-O Hedenfeldt, Trafikverket 

Observatörer: Allan Bengtsson, Räddningstjänsten HKÅ 

Birgitta Turesson, Ambulansen Kramfors  

Christian Andersson, Räddningstjänsten HKÅ 
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Curt Byström, Räddningstjänsten Örnsköldsvik 

Fredrik Vesterlund, Ambulansen Härnösand 

Jan Persson, SJ 

Johanna Martinsson, SOS Alarm AB 

Leif Nilsson, Polismyndigheten Västernorrland 

Lennart Svanholm, Ambulansen Härnösand 

Lotta Fernström, SOS Alarm AB 

Ove Johansson, TRV, DLC Ånge 

Peter Nyberg, Ambulansen Kramfors 

Tommy Lindgren, Medelpads räddningstjänstförbund 

 

Besöksvärd och 

informationsansvarig: 
Marie Lundqvist, Lena Nordung, Projekt Ådalsbanan 

Brytpunktsbefäl 

(endast 25/8): 
Christer Johansson, Polismyndigheten 

4.2.2 Observatörer 

Under larm- och framkörningsfasen var observatörernas roll att följa respektive styrka 

och notera tidpunkt för larm, viktiga händelser, beslut, samverkanskontakter etc.   

Observatörerna från DLC Ånge och SOS Alarm AB var lokaliserade på respektive 

arbetsplats för att följa larmoperatör resp. driftledaren.  

Under uppstarts- och hanterafaserna följde observatörerna varsin grupp vid 

grupparbetena för att stödja gruppen i deras diskussioner.  

 

4.3 Övningens metod  

Övningsscenariona bestod av järnvägsrelaterad händelse i eller i anslutning till en 

tunnel. Gemensamt för båda scenariona var att det förekom inga markörer eller 

spårfordon. Vissa inspel genomfördes dock av autentisk personal, till exempel lokförare 

eller ombordpersonal. I korta drag kan respektive scenario beskrivas enligt följande: 

Murbergstunneln, kollision mellan spårfordon och traktorgrävare. Brand uppstod. 

Utrymning krävdes. 

Snarabergstunneln, stillastående tåg i tunnel. Läckage uppstod i godståg på mötesplats. 

Evakuering krävdes. 

Vid båda genomförandena var fasindelningen och innehållet i frågeställningarna 

densamma. Faserna var uppdelade enligt följande: 

 Larmfas  

 Framkörningsfas  

 Uppstartsfas  

 Hanterafas  

 

Larm- och framkörningsfaserna skedde i realtid med möjlighet till interaktion mellan 

aktörerna. Uppstarts- och hanterafaserna skedde genom tvärsektoriella grupparbeten i 

fält. I uppstartsfasen var tågoperatörernas representanter i en särskild grupp medan 

resterande aktörer blandades i fyra blåljusgrupper. Inför hanterafasen fördelades 

tågoperatörerna till blåljusgrupperna.  
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Frågeställningarna i gruppuppgifterna var: 

Uppstartsfas, blåljusgrupper 

1. Diskutera hur arbetet och flödet ska se ut på brytpunkten. Fundera även på var 

alla utryckningsfordon ska ställas upp. 

2. Bestäm var ledningsplatsen ska vara. Diskutera även kriterier för en bra 

ledningsplats samt motivera den valda platsen.  

3. Bestäm hur skadeplatsen ska sektoriseras. Beskriv även vem som arbetar i varje 

sektor och med vilka arbetsuppgifter. 

 

Uppstartsfas, ombordpersonal 

1. Vad är era fortsatta arbetsuppgifter? 

2. Vem kommunicerar ni med och på vilket sätt? 

3. Vilken information ger ni till vem och vilken information söker ni hos vem? 

 

Hanterafas 

1. Hur ska den påbörjade evakueringen/utrymningen övergå i en kontrollerad 

evakuering/utrymning?   

2. Hur ska ni hantera de personer som inte kan evakuera sig själva utan behöver 

någon form av hjälp? 

3. Hur ska resenärerna tas om hand när de kommer ut ur tunneln? 

4. Hur ska ni verifiera att det är tomt på tåget och i tunnlarna (både spårtunnel 

och servicetunnel)? 

 

Kartmaterial delades ut till varje grupp i samband med uppstartsfasen. 

Gruppuppgifter och inlämningsunderlag för uppstarts- och hanterafaserna delades ut av 

spelledaren.  

Ordinarie sambandsmedel och ordinarie kontaktvägar skulle användas med undantag av 

larmnumret 112 som ersattes med ett tillfälligt larmnummer.  

Bild 1. Spelledare Thomas Bengtsson instruerar övningsdeltagarna inför 

grupparbetena vid Murbergstunneln. Fotograf: Marie Lundqvist 
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4.4 Medias bevakning av övningen 

Den 23 augusti 2010 skickades en inbjudan ut till media att besöka övningens första del, 

larm, framkörning och lyssna på den 

första redovisningen. Media erbjöds 

också att intervjua några 

kontaktpersoner från deltagande 

organisationer.  

Sveriges Radio Västernorrland och 

Tidningen Ångermanland var 

närvarande vid övningen i 

Murbergstunneln. Representanter från 

övningsledningen, Polismyndigheten 

Västernorrland, Räddningstjänsten 

Höga Kusten-Ådalen intervjuades. 

Radioinslag med intervjuer sändes på 

Sveriges Radio Västernorrland. 

Tidningen Ångermanland skrev flera 

artiklar om övningen.   

 

4.5 Övningens ekonomi 

En samverkansövning kostar både ekonomiska och personella resurser. Samtliga 

deltagande aktörer deltog på egen bekostnad. Trafikverket, projekt Ådalsbanan, stod för 

gemensamma kostnader, t ex lokaler, viss logistik i samband med övningen samt 

resurspersonens omkostnader.  

En grov uppskattning har gjorts på de lokala övningsledarnas tidsåtgång för 

planeringsarbetet (möten och förberedelser) utifrån enkätsvar. De lade i genomsnitt ned 

ca 28 timmar per person på övningsplaneringen. För övningsledningen har den totala 

tidsåtgången för planering, genomförande och utvärdering varit ca 650 timmar.    

 

4.6 Utvärderingsseminarium  

Den 19 oktober anordnades ett utvärderingsseminarium vid Ådalsbanans projektkontor i 

Härnösand. Samtliga aktörer bjöds in och totalt deltog 22 st personer från 9 olika 

aktörer.  

Vid seminariet informerade Trafikverket om säkerhetsvärdering och säkerhetskoncept 

samt resultatet från utvärderingen av övning Veronica. 

Därefter följde en workshop där följande frågor diskuterades gruppvis: 

1. Styrkor och svagheter i länets beredskap och förmåga att hantera omfattande 

kommunikationsolyckor. 

2. Konkreta åtgärder för att höja länets förmåga att hantera omfattande 

kommunikationsolyckor.  

 

Bild 2. Sveriges radio Västernorrland spelar in 

inspelet som utgör starten av övningen i 

Murbergstunneln. Fotograf: Marie Lundqvist 
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Vid diskussionerna framkom följande: 

Styrkor 

 Inom kommunal räddningstjänst finns ett länsövergripande samarbete vad gäller 

tung räddning. Det finns tung räddningsenheter utplacerade i länet. Även 

kemresurser finns utplacerade på strategiska ställen i länet.  

 Räddningspersonal är utbildade och har övat.  

 Det finns ett bra samarbete mellan räddningstjänsterna i länet. Det gäller även 

polismyndigheten och ambulanssjukvården.  

 Västernorrland är ett litet län med relativt små organisationer vilket underlättar 

samarbetet.  

 Rakel är under införande för blåljusmyndigheterna.  

 Det finns en insikt om de svagheter som finns.  

Svagheter 

 Det råder en resursbrist i länet vid stora olyckor.  

 De geografiska avstånden är långa.  

 I dagsläget vet räddningstjänsten inte vilka enheter som kan larmas. Något 

gemensamt larmindex vid stora, länsövergripande tågolyckor finns inte. 

Larmindex bör finnas och kommuniceras så att första styrka som larmas ut vet 

vilka övriga styrkor som kan larmas.  

 Trafikverkets Banförvaltning är svår att nå och få respons ifrån.  

Förslag på konkreta åtgärder 

 Regional samverkanskurs och regional samverkansövning anordnas med fokus 

på järnvägsolyckor.  

 Insatsplanering för tunnlarna samordnas. 

 Insatskort för de nya tågen tas fram.  

 Webbaserat utbildningspaket för insatser i järnvägstunnlar tas fram.  

 Fler övningar.      
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5 Övningens syfte och utvärderingsmetod 

5.1 Övergripande syfte 

På grund av övningens karaktär (seminarieövning) formulerades inte något 

övergripande mål. Det övergripande syftet med övningen var att:  

 ge aktörerna tillfälle att belysa ansvarsfördelningen mellan olika aktörer vid en 

olycka i järnvägstunnel,  

 utgöra underlag för arbetet med Trafikverkets räddningsplan för järnvägstunnlar 

vid Ådalsbanan,  

 initiera aktörernas arbete med egen beredskapsplanering för olyckor i 

järnvägstunnlar samt  

 öva samverkan vid en olycka i järnvägstunnel.  

 

5.2 Utvärderingsmetod 

Övningen har utvärderats på olika sätt med fokus på: 

 planeringsprocessen inför övningen, 

 övningens genomförande, format och upplägg, 

 övningens övergripande syfte samt 

 resultatet från redovisningar under övningen. 

Underlag till utvärderingen har bestått av följande indata: 

Enkäter 

 för deltagare i planeringsprocessen 

 för övningsdeltagare vid genomförandet den 25 augusti 

 för övningsdeltagare vid genomförandet den 13 september 

Dokumentation 

 observationsprotokoll från observatörer 

 loggar, dagböcker och annan dokumentation från SOS och DLC 

 skriftliga svar från grupparbeten 

Observationer 

 observatörer som följer aktörer under larm- och framkörningsfas 

 observatörer som följer grupperna under uppstarts- och hanterafas 

Observatörsprotokoll för larm- och framkörningsfaserna skickades ut till observatörerna 

via e-post den 23 augusti respektive 6 september. Observatörerna noterade tid för larm, 

första åtgärd, samverkanskontakter etc. Protokollen samlades in under respektive 

övningskväll.  

Frågorna i de enkäter som delades ut till övningsdeltagare i samband med övningen 

handlade dels om övningens genomförande, format och upplägg och dels om egna 

förberedelser inför övningen. Enkäterna samlades in på plats direkt efter övningen. Svar 

inkom från 36 personer vid övningen i Murbergstunneln och 42 personer vid övningen i 
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Snarabergstunneln, vilket innebär en svarsfrekvens på 95 respektive 100 procent. 

Svarsfrekvensen är något osäker eftersom enkäten även besvarades av några 

observatörer som inte har räknats som övningsdeltagare.  

Den 14 september skickades en enkät ut till de som på något sätt medverkat vid 

planeringen av övningen. Denna enkät handlade om planeringsprocessen med frågor om 

t ex dokumentationen, insyn och möjlighet till påverkan på planeringsprocessen. Svar 

inkom från 14 personer från 13 olika aktörer vilket innebär en svarsfrekvens på 82 %.   

Gruppernas redovisningar av uppgifterna under uppstarts- och hanterafaserna spelades 

in.  

 

5.3 Bedömningar och utvärdering 

Utvärderingen bygger på observatörsprotokoll, redovisning av gruppuppgifterna, 

dataloggar och anteckningar från SOS Alarm AB samt utvärderingsledarens egna 

anteckningar. Utvärderingsrapporten gick på remiss i oktober 2011 med två veckors 

remisstid. Remissen skickades till samtliga deltagande aktörer i övningen samt ett antal 

instanser på Trafikverket. Tre remissvar inkom.   
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Bild 3. Generalrepetition. Från vänster Curt Byström, 

Christer Johansson, Christian Andersson, Birgitta 

Turesson, Peter Nyberg, Karin Magnusson, Johanna 

Martinsson, Åsa Westerlund. Fotograf: Thomas Bengtsson  

6 Utvärdering 

6.1 Förberedelser 

6.1.1 Planeringsprocessen inför övningen 

Minst en representant från 13 av 14 deltagande aktörer i övningsplaneringen svarade på 

enkäten vilken därmed får anses vara ett bra underlag för utvärdering.  

De lokala övningsledarna lade i genomsnitt ned 28 timmar per person på 

övningsplanering, dvs möten och förberedelser.     

Samtliga av de som svarade på enkäten ansåg att övningens dokumentation (t ex 

övningsbestämmelser, kallelser, mötesprotokoll mm) varit tillräcklig för att kunna 

fullgöra sin delaktighet i övningsplaneringen. Samtliga upplevde också att de haft stor 

eller tillräcklig insyn i planeringsprocessen.  

93 procent de lokala övningsledarna upplevde att de i tillräcklig utsträckning haft 

möjlighet att påverka planeringsprocessen. En person (7 procent) upplevde sig inte haft 

någon möjlighet att påverka planeringsprocessen. Bakgrunden till detta framgår inte av 

enkätsvaret. En möjlig förklaring kan vara att denne endast varit med under den senare 

delen av planeringsprocessen. 

Mot bakgrund av ovanstående och det faktum att inbjudan till planeringsmöten gick ut 

till samtliga aktörer görs bedömningen att deltagarna i stor utsträckning haft insyn i och 

möjlighet att påverka planeringsprocessen.   

6.1.2 Generalrepetition 25 maj 2011 

Samtliga av de närvarande vid generalrepetitionen ansåg att den hade betydelse för 

övningens genomförande. 88 procent ansåg att helhetsintrycket av genrepet var mycket 

bra eller bra. En person (12 procent) 

ansåg att helhetsintrycket var 

acceptabelt. För de som inte hade 

haft möjlighet att vara med i 

övningsplaneringen från uppstarten 

ansågs genrepet betydelsefullt för 

förståelsen av övningens upplägg. 

Genrepet bedöms särskilt värdefullt 

för övningens genomförande 

eftersom de personer som närvarade 

från de olika aktörerna var de som 

sedan blev observatörer vid 

övningen. Genrepet var ett sätt att 

provköra övningen och 

övningsledningen gjorde vissa 

korrigeringar i övningens upplägg 

vid efterföljande möte.  
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6.1.3 Aktörernas förberedelser inför övningen 

Det är upp till varje aktör att förbereda sig själv och sin personal inför en 

samverkansövning. För att underlätta förberedelserna togs en bildpresentation fram med 

kort information om övningens syfte, deltagare, upplägg, övningstekniska 

förutsättningar, säkerhetsbestämmelser och utvärderingsmetod. Bildpresentationen 

skickades ut till aktörerna som en bilaga till Övningsbestämmelser version 3.  

83 procent av de övade tog del av övningsbestämmelserna. Det är okänt hur 

bildpresentationen har använts hos de olika aktörerna men 49 procent av 

övningsdeltagarna har uppgivit att de har deltagit i en genomgång före övningstillfället.  

Efter övningens genomförande uppgav 60 procent av de övade att de kände sig i 

tillräcklig eller i stor utsträckning förberedd inför övningen. 88 procent av de övade 

ansåg sig i stor eller tillräcklig utsträckning ha blivit insatt i övningens syfte.   

Det är viktigt att de lokala övningsledarna sprider information om övningens 

dokumentation, framförallt övningsbestämmelserna till alla personer som ska delta i 

övningen. Det är också är viktigt att en muntlig genomgång av övningen hålls för att 

skapa möjlighet till frågor och diskussioner. 65 procent av de som kände sig förberedd i 

ingen eller otillräcklig omfattning hade inte deltagit vid någon genomgång före 

övningen.  

65 procent av de övade uppgav efter övningen att de anser sig i stor eller tillräcklig 

utsträckning ha kompetens för att hantera denna typ av händelse. Huruvida det gällde 

före eller efter denna övning kan inte utläsas av enkätsvaren.    

 

6.2 Genomförande 

Det har framkommit synpunkter på att övningen förlades på kvällstid. En tidig 

utgångspunkt för övningen var att den skulle förläggas kvällstid för att skapa tillfälle för 

deltidsanställda i kommunens organisation för räddningstjänst att delta. Någon sådan 

personal deltog inte.  

Vid övningen användes analoga radioapparater, kanal 77 med öppen trafik. En del 

aktörer använde utryckningsfordon under övningen och i dem finns fordonsmonterad 

radio. I övrigt användes handburna radioapparater med sämre effekt. Medelpads 

räddningstjänstförbund hade uppgivit att de skulle använda Rakel vid övningen. 

Sambandet mellan aktörerna under larm- och framkörningsfasen fungerade vid båda 

genomförandena dåligt. Ett flertal av övningens aktörer har uppgivit att de hade svårt att 

höra varandra under övningen. Flera hade svårt att höra informationen från SOS och 

visste sålunda inte vilken brytpunkten var.  

Vid en övning som denna är det väldigt viktigt att sambanden mellan aktörerna 

fungerar. Det är möjligt att samverkan under larm- och framkörningsfasen skulle ha 

fungerat bättre om samtliga deltagare använde Rakelsystemet, som är digitalt, istället.    

Mot bakgrund av detta är det svårt att göra en korrekt utvärdering av samverkan mellan 

aktörerna under larm- och framkörningsfasen.  

I dagsläget är det endast Polismyndigheten som fullt ut har implementerat 

Rakelsystemet. Kommunernas organisationer för räddningstjänst samt Landstinget 

Västernorrland (ambulansen) har startat upp arbetet med en övergång till Rakel. Det är 
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viktigt att en diskussion om hur kommunikationen mellan aktörerna ska ske under 

övergångsperioden mellan det analoga radiosystemet och Rakelsystemet påbörjas i god 

tid innan övergången.    

Övningen vid Murbergstunneln kom igång något senare än planerat. Detta berodde på 

att insatsledaren från HKÅ beslutade att brytpunkten skulle vara brandstationen i 

Härnösand. I och med detta åkte några aktörer dit istället för till den tänkta brytpunkten 

vid mellanpåslaget. 

Vid genomförandet i Snarabergstunneln gick SOS Alarm inte att nå på övningsnumret 

under en del av framkörningsfasen. Detta berodde delvis på att övningsnumret inte kom 

in på den inloggning som den övade på SOS Alarm hade på grund av ett missförstånd. 

Det berodde också på att det var endast en operatör från SOS som övade och eftersom 

det stundtals var hög belastning med radiotrafik och samtal var det ibland inte möjligt 

att svara i övningstelefonen.  

En synpunkt som har framkommit är att övningen vid Snarabergstunneln skulle ha blivit 

mer givande för de övade om telefonnummer till de båda tågen samt till 

elarbetsansvarig skulle ha angivits. Dessa uppgifter finns normalt hos DLC. 

Övningsledningen känner inte till att något sådant önskemål framkommit under 

planeringsprocessen men instämmer tillfullo i detta. 

Övriga synpunkter på övningen i Snarabergstunneln är att det är osannolikt att 

ammoniaken skulle ha drivit in i tunneln i sådan koncentration att det förelåg en 

skaderisk samt att det var svårt att ha ett scenario (kemolycka) som sedan skulle bortses 

ifrån vid diskussionerna.  

En av anledningarna till att ha ett övningsscenario som börjar med en kemhändelse som 

gör att tåget blir strömlöst inne i tunneln var att tydliggöra vikten av samverkan mellan 

de olika aktörerna, främst DLC och SOS.  

Några av aktörerna hade synpunkter på att man inte beaktat tidsaspekten för olika 

enheter att komma fram samt att de resurser som larmades ut till Snarabergstunneln 

förmodligen inte skulle ha utlarmats vid ett skarpt larm.  

Av deltagarna vid övningen i Murbergstunneln har 86 procent uppgivit att de anser att 

övningen i stor eller tillräcklig utsträckning lagts upp på ett realistiskt sätt. Motsvarande 

siffra för Snarabergstunneln är 74 procent.   

Inför genomförandet av övningen diskuterades inom projektledningen i vilken 

omfattning media skulle bjudas in att delta. Åtta nya järnvägstunnlar i regionen och 

genomförandet av en samverkansövning inför trafikstart är en unik händelse i regionen. 

En avvägning gjordes mellan nyhetsvärde och möjligheten att praktiskt visa ett exempel 

på förebyggande säkerhetsarbete samtidigt som utomstående observatörer och media 

inte skulle få ”störa” övningen. En av de deltagande aktörerna var redan i planeringen 

tveksam till medias närvaro vid övningen. Vid utvärderingen framkom även kritik 

avseende medias närvaro och bevakning av övningen samtidigt som flera ifrågasatte 

nyttan av att bjuda in media vid liknande övningar i framtiden.  

Sammantaget kan sägas att merparten av de övade har varit mycket positiva till 

övningens genomförande. Ett flertal har angett att gruppdiskussionerna medverkat till 

en ökad insikt i och förståelse för andra aktörers roller vid en stor händelse. 89 procent 

av de övande i Murbergstunneln anser att helhetsintrycket av övningen var bra eller 

mycket bra. Motsvarande siffra för övningen i Snarabergstunneln är 79 procent. 74 
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procent av det totala antalet övade anser att övningen till stor eller tillräckligt stor 

utsträckning har bidragit till att de har utvecklats i sina yrkesroller. 

 

6.3 Utvärderingsmetodik  

Utvärderingsledaren använde en bärbar radioapparat (B96) under larm- och 

framkörningsfasen. På grund av dålig förbindelse var det endast fragment av 

radiotrafiken som kunde höras. För att lättare få en helhetsbild av vad som hände vid 

larm- och framkörningsfasen hade det varit en fördel att ställa fler frågor till aktörerna 

omedelbart efter det att samtliga aktörer kommit på plats. 

Det har varit värdefullt för utvärderingen att gruppernas muntliga redovisning av 

uppgifterna under uppstarts- och hanterafaserna spelades in. De inlämnade skriftliga 

svaren från grupperna innehöll knapphändiga uppgifter.  

Det bedöms också värdefullt för en utvärdering av en samverkansövning att få 

möjlighet att lyssna av ljudfiler från samtal med SOS Alarm. De ljudfiler från SOS som 

utvärderingsledaren i detta fall fick tillgång till var dock för få för att kunna utgöra 

underlag för bedömning.  

Det är överlag hög svarsfrekvens på de enkäter som delats ut för utvärdering av 

övningen. Högsta svarsfrekvensen uppnåddes för den enkät som delades ut och 

samlades in på plats direkt efter respektive övningstillfälle.  

 

6.4 Murbergstunneln  

6.4.1 Larm- och framkörning 

Tidsförlopp under övningen 

I tabell 3 redovisas viktiga beslut och åtgärder eller olika former av 

samverkansaktiviteter.  
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Tidpunkt Källa Vad 

18:00 Egna anteckningar Tågets serviceledare ringer DLC Ånge om olyckan  

18:01 Egna anteckningar Kamrat ringer SOS via mobil 

18:04 SOS rapport HKÅ larmas, stort larm 

18:05 Obsprotokoll MRF larmas 

18.05 Obsprotokoll SOS kontakt med IB  

18:06 SOS rapport Insatsledarlarm, HKÅ 

18:09 SOS rapport Länsstyrelsens TiB larmas 

18:09 Obsprotokoll Polis larmas via LKC 

18:10 Obsprotokoll IL kvitterar, frågar om räddningsfrånkoppling.  

18:10 Obsprotokoll Räddningstjänsten Ö-vik larmas 

18:10 Obsprotokoll/egna 

anteckningar 

DLC Ånge kallar ut OPA. OPA ordnar A-skydd och kontaktar 

RL 

18:11 SOS rapport Brytpunkt brandstation Härnösand 

18:13 SOS rapport Länsstyrelsen kvitterar larmet 

18:16 SOS rapport RTJ Härnösand åker till norra påslaget 

18:17 Obsprotokoll DLC informerar Trafikverkets utredare  

18:18 Obsprotokoll Polis framme brytpunkt 

18:19 Egna anteckningar Ambulans Härnösand framme brytpunkt 

18:20 SOS rapport 6 ambulanser till larmas ut 

18:20 Obsprotokoll DLC informerar SOS om antal resenärer, (170 st) 

18:20 Obsprotokoll IL kontaktar IB, begär 2 tungbärgare + kranbil 

18:21 SOS rapport MRF framme brytpunkt (brandstation Härnösand)  

18:21 SOS rapport RTJ Härnösand på plats 

18:27 Obsprotokoll IL beslutar att Kramforsstyrkan ska gå till norra påslaget 

18:31 SOS rapport RTJ Ö-vik framme brytpunkt 

18:32 SOS rapport 4 ambulanser till på rull 

18:34 Obsprotokoll IL meddelar IB att 2 man från H-sand åker till södra påslaget 

för att ordna vatten. Resten till norra påslaget. Söråker till 

norra, Timrå till mellanpåslaget.  

18:41 SOS rapport Samtliga enheter ska bege sig till Brytpunkt Hamnleden, 

servicetunnelns påslag 

18:42 SOS rapport MRF åker till ny brytpunkt 

18:43 SOS rapport 2 sjukvårdsgrupper på väg 

18:54 SOS rapport MRF framme vid rätt brytpunkt 

Tabell 3, Sammanställning av viktiga händelser och samverkansaktiviteter under övning i 

Murbergstunneln 

 



  Dnr TRV2010/83708 

   2011-11-16 

    

 Utvärderingsrapport Sida 23 (33) 

 

  Utvärderingsrapport, övning Veronica 

 

   

Resursuppbyggnad 

För denna typ av händelse skulle följande resurser finnas tillgängliga vid brytpunkt i ett 

första skede respektive inom 60 minuter:  

 

Resurser på brytpunkt  Larmade resurser, på plats inom 60 minuter  

RTJ Härnösand, 5 man 

RTJ Örnsköldsvik, 8 man 

RTJ Kramfors, 5 man 

MRF, 20 man + 1 enhet tung räddning  

2 polispatruller På plats minst 4 polispatruller, fler på väg 

2 ambulanser Ytterligare 10 ambulanser, 2 sjukvårdsgrupper 

Tabell 4, resursuppbyggnad 

 
Utöver ovanstående resurser kan 15-20 man från Försvarsmakten finnas på plats inom 

två timmar från det att man fått förfrågan. Försvarsmakten har också drygt 40 

bandvagnar i länet som går att rekvirera vid behov. För förfrågan att använda dessa 

resurser kontaktar Räddningstjänsten VB Försvarsmakten i Stockholm som larmar 

Norrbottens regemente i Boden som i sin tur ringer bataljonschefen i området.  

Trafikverkets olycksplatsansvarige, OPA, har en inställelsetid på två timmar. OPA:s roll 

är att besluta om åtgärder, bidra med resurser och kunskap, säkra arbetsplatsen, samla in 

fakta till utredare. Samarbete sker med räddningstjänsten.  

På grund av att radioförbindelsen mellan de övade aktörerna fungerade dåligt är det 

svårt att göra en korrekt utvärdering av samverkan mellan aktörerna under larm- och 

framkörningsfasen. De planer/checklistor som finns för larmoperatörerna hos SOS 

Alarm följdes enligt observatören. Checklistor för larmmottagare hos 

Driftledningscentralen i Ånge samt för OPA användes.  

 

Ombordpersonalens första uppgifter 

Tågets ombordpersonal kontrollerar om någon kollega är skadad och försöker sedan att 

få en överblick över läget i tåget. Kontakt tas med DLC. 

Vagnarna är förmodligen fyllda med damm som resenärerna kan tro är rök, vilket kan 

orsaka panik. Eftersom loket är sönder försvinner tågvärmespänningen vilket innebär att 

belysning är tänd endast så länge batterierna räcker, därefter har man bara nödbelysning.  

Resenärerna informeras så snart som möjligt. Spontanevakuering försöker att undvikas. 

Kontakt tas med resenärerna för att ta reda på vilka som kan hjälpa till.  

Tågpersonalen kan kommunicera med varandra och med räddningsledaren via 

MobiSIR, Trafikverkets egna mobiltelefonnät.  
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6.4.2 Brytpunkt 

En brytpunkt bör inte placeras för nära själva händelsen. Polis spärrar av brytpunkt och 

säkerställer fri väg till skadeplats. Brytpunkten bemannas lämpligen av ett 

brytpunktsbefäl från räddningstjänsten eller från polismyndigheten. Sjukvården har inte 

resurser för att avdela brytpunktsbefäl.  Fordonen ställs upp organisationsvis vid 

brytpunkten. Begäran om vilka resurser som ska fram till skadeplatsen sker från 

ledningsplats till brytpunkt.  

Förslag på lämpliga brytpunkter är vid Pehrs maskiner eller vid Bilprovningen AB.  

Flera brytpunkter är möjliga beroende på var enheterna kommer ifrån, en brytpunkt vid 

Sibyllas i Älandsbro, en brytpunkt vid Jysk och en brytpunkt vid brandstationen i 

Härnösand.  

Det finns behov av att göra gemensamma insatsplaner för tunnlarna med en eller flera 

förutbestämda brytpunkter.  

6.4.3 Ledningsplats 

En ledningsplats bör förläggas på ett öppet/högt läge, inte för nära skadeplatsen, vara 

lätt att nå med fordon samt ge möjlighet för helikopter att landa. På ledningsplatsen 

samlas PIC, RL samt sjukvårdsledaren.  

Förslag till ledningsplats är grusplanen mitt emot mellanpåslaget där det förmodligen är 

mindre stökigt. Planen vid tältet kan då fungera som uppsamlingsplats.  

Ett annat förslag till ledningsplats är mellanpåslaget, på sidan om stora tältet där det är 

lite undanskymt. Ytterligare ett förslag till ledningsplats är vid brandstationen i 

Härnösand, där arbetet kan ske inomhus och på behörigt avstånd från händelsen.  

6.4.4 Sektorisering 

Flera förslag framkom på hur skadeplatsen kan byggas upp. Skadeplatsen sektoriseras i 

tre sektorer, norra tunnelmynningen, södra tunnelmynningen och mellanpåslaget. Varje 

sektor bemannas av polis, räddningstjänst och sjukvård. Sektorchef utses till varje 

sektor. Vidare kan skadeplatsen även indelas i ytterligare sektorer, såsom 

brandvattenförsörjning, fläkt norra påslaget, uppsamlingsplats och brytpunkt.  

6.4.5 Utrymning 

Inledningsvis är det tågpersonalen som påbörjar utrymningen och försöker få den 

kontrollerad. SJ följer den plan som finns för detta. Miljön i tåget, t ex rök, värme, 

damm, har betydelse för hur man bör agera. Är det rökigt så är det räddningstjänstens 

personal som utför arbetet i tunneln. Är platsen säker hjälps alla åt att evakuera 

människorna.  

Resenärerna försöker hållas kvar på tåget så länge det går. Om möjlighet finns bör man 

försöka att samla dem i de sista vagnarna tills man vet mer om annan uppsamlingsplats 

eller avtransport. Det är tekniskt möjligt att lämna tåget genom nödöppnare på dörrarna 

eller hammare för att krossa rutor. Resenärerna kommer troligtvis att börja 

spontanevakuera. Nivåskillnaden från vagn till spår innebär att några människor kan 

komma att skadas vid utrymningen. 
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Bild 4. Redovisning av gruppuppgifter vid 

Murbergstunneln. Fotograf: Marie Lundqvist 

Sambandet mellan RL och personal i tåget är viktigt för att evakueringen ska gå framåt. 

På tåget arbetar endast en lokförare och två ombordpersonal. Detta gäller även längre 

tåg med upp till 400 resande. Tågföretagen har uttryckt en oro att räddningstjänsten har 

en ”övertro” på att ombordpersonalen ska vara alert och opåverkade av olyckan. 

Personalen kan inte alltid förväntas kunna vara räddningstjänstens personal behjälplig 

pga chock, skador etc.  

 Personflödet bör styras till 

servicetunneln. Eventuellt är det 

räddningstjänsten som får ta hand 

om de skadade som först kommer 

ut ur tunneln tills 

sjukvårdsresurserna anländer. 

Transporten av skadade från tåget 

till uppsamlingsplats måste lösas 

genom t ex fyrhjuling, bandvagn, 

bårbärning etc.   

En varm plats måste ordnas som 

uppsamlingsplats. Polis registrerar 

alla resenärer som kommer ut ur 

tunneln. Avtransportansvarig måste 

utses. Svårt skadade prioriteras av ambulanssjukvården för vidare transport till tilldelat 

sjukhus. Bussar för transport till en uppsamlingsplats måste rekvireras. Kommunens 

POSOM-organisation bör kontaktas.  

 

 

6.4.6 Avsluta insats 

Det är räddningsledaren som fattar beslut om att avsluta räddningsinsatsen. Polisen 

beslutar att inleda en förundersökning. Statens Haverikommission gör en utredning av 

händelsen.  

Räddningstjänstens personal/rökdykare, genomsöker tunnlarna. När det är rökfri miljö 

fortsätter polisen genomsökningen med hund, även området utanför måste genomsökas.  
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6.5 Snarabergstunneln 

6.5.1 Larm- och framkörning 

Tidsförlopp under övningen 

I nedanstående tabell redovisas viktiga beslut och åtgärder eller olika former av 

samverkansaktiviteter.  

 

Tidpunkt Källa Vad 

18:03 Egna anteckningar Deltidsbrandman ringer SOS om läckage, 

kem  

18:05 SOS rapport RTJ HKÅ, RTJ MRF, RTJ Ö-vik larmas 

18:09 Obsprotokoll SOS ringer DLC och meddelar läckage ur en 

vagn i Västeraspby 

18:09 Obsprotokoll DLC avspärrar sträckan och gör en 

räddningsfrånkoppling 

18:10 Egna anteckningar Förare på tåget ringer DLC för att det är 

strömlöst för att få mer info.  

18:10 SOS rapport Polis larmas 

18:12 Egna anteckningar Resande försöker att nå SOS om kemlukt 

18:12 SOS rapport SOS larmar Länsstyrelsens TiB 

18:15 Obsprotokoll DLC larmar OPA. Info om läckage samt 

tåget i tunneln. OPA kontaktar UA enligt 

checklista. 

18:16 Egna anteckningar Resande får tag på SOS om kemlukt. 

18:19 SOS rapport Ambulans 943 och 955 kvitterar 

18:21 SOS rapport Länsstyrelsen kvitterar 

18:21 Obsprotokoll PIC söker RL 

18:24 SOS rapport SOS meddelar vem som är RL samt 

brytpunkt Rv90 avfarten Nyland 

18:24 Egna anteckningar Polis framme brytpunkt 

18:29 Obsprotokoll Ambulans 943 och 955 framme brytpunkt 

18:32 Egna anteckningar SOS ringer DLC (på DLC:s initiativ) 

18:36 Egna anteckningar Kramfors, RL framme brytpunkt 

18:39 Egna anteckningar Ö-vik framme brytpunkt 

18:40 SOS rapport Persontåg i Snara, läckande godsvagn står 

station Västeraspby, norr om Snara.  

18:45 Egna anteckningar MRF framme brytpunkt 

19:00 SOS rapport IB kontakt med RCB 

19:02 SOS rapport Alla framme brytpunkt 

Tabell 5, Sammanställning av viktiga händelser och samverkansaktiviteter under övning i 

Snarabergstunneln. 
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Bild 5. Samling vid brytpunkt inför övning i  

Snarabergstunneln. Fotograf: Marie Lundqvist 

 
Resursuppbyggnad 

För denna typ av händelse skulle följande resurser finnas tillgängliga vid brytpunkt i ett 

första skede respektive inom 60 minuter:  

 

Resurser på brytpunkt  Larmade resurser, på plats inom 60 minuter  

Kramfors heltid, Nyland deltid, ca 

10 man 

RTJ Örnsköldsvik, 8 man 

RTJ Härnösand, 5 man 

MRF, 20 man  

4 poliser inkl PIC På plats minst 4 polispatruller, fler på väg 

2 ambulanser 

Beror på tillgången för tillfället. I länet finns 17 

ambulanser dygnet runt samt ytterligare 4 ambulanser 

dagtid vardagar. 

Tabell 6, resursuppbyggnad 

 

Utöver ovanstående resurser kan 15-20 man från Försvarsmakten finnas på plats inom 

två timmar från det att man fått förfrågan. Försvarsmakten har också drygt 40 

bandvagnar i länet som går att rekvirera vid behov. För förfrågan att använda dessa 

resurser vänder sig Räddningstjänsten till VB Försvarsmakten i Stockholm som larmar 

Norrbottens regemente i Boden som i sin tur ringer bataljonschefen i området.  

Trafikverkets olycksplatsansvarige, 

OPA, har en inställelsetid på två 

timmar. OPA:s roll är att besluta om 

åtgärder, bidra med resurser och 

kunskap, säkra arbetsplatsen, samla 

in fakta till utredare. Samarbete sker 

med räddningstjänsten.  

Liksom vid genomförandet i 

Murbergstunneln fungerade 

radioförbindelsen mellan de övade 

aktörerna dåligt och det är därför 

svårt att göra en korrekt utvärdering 

av samverkan mellan aktörerna under 

larm- och framkörningsfasen. De 

planer/checklistor som finns för 

larmoperatörerna hos SOS Alarm följdes enligt observatören. Checklistor för 

larmmottagare hos Driftledningscentralen i Ånge samt för OPA användes.  

IL från (Stn 400) var på plats först 31 minuter efter larmet. Detta kan bero på att 

Räddningstjänsten HKÅ hade tolkat övningsförutsättningarna så att det gavs tid till 

diskussion i larmfasen och att styrkan hade den planerade tiden för larm- och 

framkörningsfasen på sig för att komma till brytpunkt. Eftersom det inledande larmet 
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var ett kemlarm blev det diskussioner om bl a vilka resurser som skulle tas med samt 

brytpunktens placering i förhållande till vindriktning etc.  

SOS fick inte veta beslut om brytpunkt eller vem som var räddningsledare förrän kl 

18:24, dvs 19 minuter efter larmet. Detta bedöms bero på ovanstående samt att 

radioförbindelsen var mycket dålig under hela larm- och framkörningsfasen. 

En av anledningarna till att ha ett övningsscenario som börjar med en kemhändelse som 

gör att tåget blir strömlöst inne i tunneln var att man ville kontrollera om/när koppling 

görs mellan kemhändelsen och hälsorisken för de som sitter på tåget i tunneln.  

DLC försökte att nå SOS på övningsnumret men lyckades inte förrän strax innan 

Kramforsstyrkan med RL kom fram till brytpunkt. Anledningen till att SOS inte gick att 

nås beskrivs under punkten 5.2. Den tågresenär som skulle kontakta SOS för att berätta 

om en stickande lukt på tåget fick inte heller kontakt med SOS förrän kl 18:16. Detta 

bedöms vara anledningarna till att det tog lång tid innan risken för de som sitter i 

tunneln uppdagades.  

 

Ombordpersonalens första uppgifter 

Föraren på tåget tar kontakt med DLC Ånge för mer information. Även Trafikkontoret 

(operativ ledning) kontaktas. MobiSIR-telefon finns i förarhytten, räddningstelefon 

finns i tunneln. Den går direkt till DLC när luren lyfts. Tågpersonalen har inga 

radioapparater som kan användas för kommunikation mellan varandra. Resenärerna 

informeras om läget via högtalaranläggning på tåget. Informationen uppdateras 

fortlöpande. Högtalaranläggningen fungerar så länge batteriet fungerar. När tåget blir 

strömlöst försöker man att slå av batterierna så fort det är möjligt för att inte riskera att 

inte få igång motorerna igen. Batterierna fungerar kortare tid när det är kallt ute, bör inte 

vara på mer än 15-20 minuter. MobiSIR-telefonens batteri står på konstant laddning så 

telefonen fungerar i flera timmar. 

Tågpersonalen försöker att skapa sig en överblick över läget bland resenärerna, antal 

skadade, funktionshindrade etc. Det finns inga passagerarlistor. Det är lättare att ta reda 

på antal passagerare på fjärrtåg (sovvagnståg) eftersom dessa biljetter oftast bokas via 

internet. På Reginatågen finns en särskild handikappingång. Tågpersonalen försöker att 

placera dem som är äldre och behöver hjälp vid den ingången för att lättare kunna 

evakuera dem vid en olycka.  

Eventuellt påbörjas en evakuering beroende på hur långt bort räddningstjänstens 

personal är. Nödbelysningen tänds med knapp i tunneln, kan även tändas från DLC.  

Tågpersonalen har ingen direktkontakt med SOS utan den kommunikationen sker via 

DLC.   

 

6.5.2 Brytpunkt 

En eller flera brytpunkter bör vara förberedda i en insatsplan. Även 

kommunikationsvägar bör vara utsedda i insatsplaneringen. Lämplig brytpunkt är 

korsningen Rv90/Nylandsvägen där det finns gott om utrymme för räddningsfordonen 

att manövrera på samt tillgång till flera huvudvägar runt hela Snarabergstunneln.  
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Bild 6. Genomgång inför gruppuppgift 1 Snarabergstunneln. 

Fotograf: Marie Lundqvist 

Brytpunktsbefäl bör utses från räddningstjänsten för att styra resurser efter var behoven 

uppstår. Polis spärrar av brytpunkt och säkerställer fri väg till skadeplats.   

Sjukvården har inte resurser för att finnas på brytpunkt.   

 

6.5.3 Ledningsplats 

Kriterier för en bra ledningsplats 

är att den bör ha stora ytor, 

byggnader med värme, inte ligga 

för nära skadeplatsen samt vara 

lätt att hitta till.  

Förslag på lämplig ledningsplats 

är flygplatsen. Initialt kan 

ledningsplatsen vara vid 

brytpunkt men tydligt separerad 

från alla fordon. Det möjliggör 

att informationen till enheter på 

brytpunkt underlättas. 

Ledningsplatsen kan också 

förläggas vid Hallbergstunnelns 

norra påslag. Där finns en tom 

yta och visuell kontakt med skadeplats är möjlig.  

En viktig faktor vid val av ledningsplats är att radioförbindelsen måste säkerställas så att 

sambandet inte blir ett problem. Det kan t ex vara radioskugga nära tunnelmynningen 

Hallberget.  

RL, PIC, sjukvårdsledaren, eventuellt MIC, OPA bör vara på ledningsplatsen.  

Sjukvården framhöll att de gärna ser att ledningsplatsen förläggs närmare skadeplatsen 

än t ex flygplatsen. Detta av resursskäl eftersom sjukvårdsledaren kan behövas på 

skadeplats en del av tiden. 

6.5.4 Sektorisering 

Grupperna redovisade följande förslag till hur skadeplatsen kan sektoriseras: 

Utan ammoniakhändelsen: Två sektorer; norra tunnelmynningen och södra 

tunnelmynningen. Sektorchef utses för varje sektor. Personal från räddningstjänst, polis 

samt sjukvården ska finnas på varje sektor.  

Tre sektorer; södra tunnelmynningen, norra tunnelmynningen samt i tunneln. Beroende 

av skadeutfallet kan olycksplatsen delas in i flera sektorer som är över ett stort 

geografiskt område. Möjligheten att sätta fläkten på norra sidan för att förhindra 

ammoniaken att blåsa in i tunneln diskuterades.  

Fyra sektorer: uppsamlingsplats skadade, uppsamlingsplats oskadade, servicetunneln 

samt spårtunneln. Sjukvården vill att räddningstjänstens personal hjälper till och är 

uppmärksamma på hur resanden mår eftersom detta kan förändras med tiden.  
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Bild 7. Genomgång gruppuppgift ”Hanterafas” 

i Snarabergstunneln. Fotograf: Marie 

Lundqvist 

Fyra sektorer; tunnelventilation, uppsamlingsplats södra tunnelmynningen, tåget, norra 

tunnelmynningen.  

6.5.5 Utrymning 

En viktig faktor för att räddningsinsatsen ska bli så effektiv som möjligt bedöms vara att 

räddningsledaren snarast får kontakt med tågpersonalen för att utbyta viktig 

information. I dagsläget fungerar tågpersonalens MobiSIR-telefon samt 

räddningstjänstens rökdykarradios inne i tunneln.  

Samverkan sker med tågets ombordpersonal för att lugna resenärer, placera 

utrymningsstegar, underlätta utrymning av ev funktionsnedsatta personer etc.  

Om arbetsmiljön i vagnarna är bra kan sjukvård göra sin prioritering i vagnarna. Om 

miljön är sämre evakueras alla under räddningstjänstens ledning till servicetunneln. 

Hämtning av skadade med ambulans inne i södra servicetunneln organiseras. 

Räddningstjänstens personal bär de skadade dit. Dressiner/”trallor” och fyrhjuling kan 

användas för transport av skadade. Trafikverket tillhandahåller dressiner i spårtunneln 

och i servicetunneln. Räddningstjänsten i Höga Kusten-Ådalen har fyrhjuling i 

Kramfors.  Hjälp från Försvarsmakten efterfrågas tidigt för till exempel bärhjälp. 

De som utrymmer söderut beordras att stanna i södra servicetunneln tills transport är 

ordnad. Polisen tar hand om oskadade som kommer ut. Räddningstjänstens personal 

placerar sig i tunnelmynningarna för att fånga upp utrymmande personer.  

Bussar rekvireras för att ta emot utrymda 

personer. Kommunens POSOM-grupp 

engageras. De utrymmande kan med buss 

transporteras till vald plats, t ex Bollsta 

Folkets hus. Ambulansen transporterar de 

som är uppenbart skadade till sjukhus. 

Polisen registrerar personerna innan 

avtransport från skadeplats. På Bollsta 

Folkets hus görs en ny medicinsk 

bedömning. Resenärerna informeras om 

läget innan de tillåts lämna platsen. 

Researrangören har ett ansvar att hjälpa 

resenärerna med hur de ska fortsätta sin 

resa.  

 

Erfarenhetsmässigt finns det goda resurser bland resanden som kan vara behjälpliga, t 

ex läkare, militärer etc. 

Polisen har skyddsutrustning för farliga ämnen men endast om man har gått en 

utbildning för att använda utrustningen. Hälften av de närvarande poliserna hade gått 

utbildningen. Skyddsutrustningen fungerar endast som ett flyktfilter och är inte till för 

arbete i kemmiljö. 

Sjukvården har flyktmasker. Ombordpersonal har ingen personlig skyddsutrustning.  

Räddningstjänstens personal har med andningsapparat möjlighet att jobba 30 min innan 

de måste till säker miljö. Kemresursen har andningsmasker som gör att de kan jobba 

längre i kemmiljö. 
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Bild 8. Snarabergstunneln. Fotograf: Marie Lundqvist 

Det bör nämnas att det på tåget endast arbetar en lokförare och två ombordpersonal. 

Även ett tåg med 400 resande kan ha endast två stycken ombordpersonal. Tågföretagen 

har uttryckt en oro att räddningstjänsten har en ”övertro” på att ombordpersonalen ska 

vara alert och opåverkade av olyckan. Personalen kan inte alltid förväntas kunna vara 

räddningstjänstens personal behjälplig pga chock, skador etc.  

6.5.6 Avsluta insats 

Det är räddningsledaren som fattar beslut om att avsluta räddningsinsatsen. Tunnlarna 

genomsöks systematiskt och dörrarna säkras. Polisen organiserar detta, övriga är 

behjälpliga. Ombordpersonalen ansvarar för genomsök av tåg.  
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7 Slutsats 

Det kan konstateras att flertalet av de deltagande aktörerna i denna övning anser att 

övningen har gett en större inblick i andra aktörers organisation och arbetssätt vid en stor 

olycka. Det finns ett behov av fler samverkansövningar o dyl. för att ytterligare öka 

kunskapen om varandras roller och ansvarsfördelning i stora olyckor.  

Nedan återfinnes några förslag på åtgärder samt kommentarer och slutsatser som dragits 

dels avseende planeringen och genomförandet av övningen samt avseende regionens 

beredskap inför olyckor i järnvägstunnlar.  

 

7.1 Planering och genomförande av övning 

Generalrepetition 

Den genomförda generalrepetitionen av övningen på plats vid brytpunkter och tunnlar var 

värdefull för att provköra övningen och korrigera upplägg innan genomförandet. Den gav 

också ett bra stöd åt de olika aktörernas lokala övningsledare i deras roll som 

observatörer under övningen.  

Information till övningsdeltagare 

Inför en samverkansövning är det upp till varje aktör att förbereda sig själva och sin 

personal. Det är viktigt att alla aktörer ser till att sprida information om övningen till de 

personer inom organisationen som ska delta i övningen. Det kan med fördel ske genom 

en muntlig genomgång av övningen för att skapa möjlighet till frågor och diskussioner. 

En bildpresentation, som tas fram av övningsledningen, med kort information om 

övningens syfte, deltagare, upplägg, övningstekniska förutsättningar, 

säkerhetsbestämmelser och utvärderingsmetod ger goda förutsättningar för att alla 

deltagare ska vara förberedda inför övningen. 

Kommunikation vid genomförandet 

Vid en övning som denna är det väldigt viktigt att sambanden mellan aktörerna fungerar. 

Kommunikationen mellan aktörerna under larm- och framkörningsfasen fungerade vid 

båda genomförandena dåligt, flertalet av övningens aktörer hade svårt att höra varandra 

under övningen. Det är möjligt att samverkan under larm- och framkörningsfasen skulle 

ha fungerat bättre om samtliga deltagare använt Rakel. Lärdom att dra inför kommande 

övningar är vikten av att planera, och om möjligt testa, hur kommunikationerna praktiskt 

ska fungera under själva övningen. Ett förslag som framkommit är att upprätta 

övningstelefonlistor till olika nyckelpersoner hos respektive aktör. 

Utvärdering 

Även för utvärderingen är det viktigt att sambandskommunikationen fungerar under 

övningen och att det ges möjlighet för utvärderingsledaren att lyssna av radiotrafiken.  

Det var värdefullt för utvärderingen att gruppernas muntliga redovisningar spelades in. 

Det bedöms också värdefullt för en utvärdering av en samverkansövning att få möjlighet 

att lyssna av ljudfiler från samtalen med SOS Alarm. 
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Mediabevakning 

Inför beslutet att bjuda in media att bevaka övningen gjordes en avvägning mellan 

nyhetsvärde och möjligheten att praktiskt visa ett exempel på förebyggande 

säkerhetsarbete samtidigt som media inte skulle få påverka genomförandet av övningen. 

Det har framkommit kritik avseende medias närvaro och bevakning av övningen. 

Samtidigt har nyttan av att bjuda in media vid liknande övningar i framtiden ifrågasatts. 

7.2 Beredskap inför olycka i järnvägstunnel 

Kommunikation 

I dagsläget är sambandsmöjligheterna mellan de olika aktörerna inte helt 

tillfredsställande. Det finns platser i länet där radioförbindelsen för analoga 

radioapparater fungerar dåligt. Förhoppningsvis kommer sambandet att fungera bättre när 

samtliga blåljusmyndigheter har övergått till Rakel. Det viktiga är då att planera för 

övergången mellan nuvarande system och Rakel så att det inte råder några oklarheter hos 

någon aktör hur sambandet ska klaras.  

Insatsplanering 

För att effektivisera räddningsinsatsen i tunnlarna vid en olycka bör samordnade 

insatsplaner (för blåljusmyndigheterna) tas fram med förutbestämda brytpunkter, 

ledningsplatser och kommunikationsvägar.  

Ådalsbanan kommer att trafikeras av nya tågtyper, insatskort för de nya tågen behöver tas 

fram och delges räddningstjänsten. 

Evakuering  

En viktig faktor för att utrymningen/ evakueringen av tåget och räddningsinsatsen ska bli 

så effektiv som möjligt är att räddningsledaren snarast får kontakt med tågpersonalen för 

att utbyta viktig information.  

Även på långa tåg (med upp till 400 resande) arbetar endast en lokförare och två 

ombordpersonal. Tågföretagen har uttryckt en oro att räddningstjänsten har en ”övertro” 

på att ombordpersonalen skall vara alert och opåverkade av olyckan. Det måste beaktas 

att tågpersonalen efter en olycka kan vara skadade eller chockade och därför inte alltid 

kan förväntas vara räddningstjänstens personal behjälplig. 

Övningar och utbildning 

För att ytterligare stärka regionens beredskap föreslås att en regional samverkanskurs och 

regional samverkansövning anordnas med fokus på järnvägsolyckor.  

 


