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Inbjudan till disputation 
Den 12 juni kommer jag att försvara min avhandling Rail Tunnel Evacuation, d v s 
disputera. Disputationen sker under ett offentligt seminarium med start kl 13.00 i 
E:1406, E-huset, Ole Römers väg 3, Lund. Fakultetsopponent är Dr Karen Boyce, 
docent i Fire Safety Engineering vid Built Environment Research Institute, School of 
the Built Environment, University of Ulster. Härmed vill jag bjuda in alla med ett in-
tresse av området att närvara vid min disputation. 
 
I min avhandling utforskar jag ämnesområdet utrymning i järnvägstunnlar, och jag 
presenterar deskriptiv kunskap om utrymning av passagerartåg och den efterföljande 
tunnelutrymningen till en säker plats. Mer specifikt identifierar jag ett teoretiskt ram-
verk som kan användas för att öka förståelsen för människors beteende i bränder, och 
jag visar dess tillämparhet för järnvägstunnlar. Vidare presenterar jag ny kunskap om 
personflöden i tågdörrar vid utrymning i järnvägstunnlar, liksom ny kunskap om 
gånghastigheter i både rökfria och rökfyllda järnvägstunnlar. Dessutom presenterar jag 
ett antal förslag på tekniska lösningar som kan underlätta orientering, förflyttning och 
användandet av utrymningsvägar i järnvägstunnlar. I avhandlingen presenteras det nya 
tillskottet av kunskap i kombination med tidigare genomförda empiriska studier, och 
en diskussion förs också om hur resultaten kan tillämpas i praktiken. 
 
Under disputationen kommer jag att förklara vad det är jag har gjort under mina fors-
karstudier, hur jag har gjort det, och varför jag gjort det. Du är varmt välkommen att 
närvara vid disputationen, och även vid en efterföljande fika där det kommer att bju-
das på kaffe, te och kaka, ca kl 16.00. Om du vill delta på fikan måste du kontakta 
Heidi Francke (046-222 31 14 eller heidi.francke@byggtek.lth.se) senast fredagen 
den 29 maj. Om du bara har för avsikt att delta på själva disputationen behöver du 
dock inte anmäla dig. 
 
Jag ser framemot att träffa dig den 12 juni! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Karl Fridolf 
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