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Omslag: Mats Lindström 

Förord 
Föreliggande studie har gjorts på uppdraget av Trafikverket. En tunnel som i hög grad 
återger Förbifart Stockholm (FFS) har simulerats. Tunnelns ”inredning” innehåller 
design features som syftar till att göra körningen i Sveriges hittills längsta vägtunnel, 18 
km, till en trevlig, behaglig och säker upplevelse.  

Författarna vill tacka beställarna Nils Outters och Ruggero Ceci på Trafikverket och 
Anders Walter (f.d. Lindgren) på MTO Säkerhet AB för värdefulla synpunkter under 
utformningen av studien. Den simulerade tunneln har skapats av Mats Lidström på VTI 
medan själva simulatorstudien genomfördes med hjälp av Gunilla Sörensen, Anne 
Bolling och Jonas Andersson-Hultgren med flera på VTI. Försöksdeltagarna, som är 
anonyma, har också varit mycket viktiga; tack för att ni ställde upp! 

 

Borlänge, maj 2012 

 

 

Christopher Patten 
Projektledare 
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Förbifart Stockholm – utvärdering av ett gestaltningsförslag för tunnel 
av Christopher Patten och Selina Mårdh 
VTI 
581 95 Linköping 
 
 

Sammanfattning 
Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse i form av en tunnel som väntas byggas 
väster om Stockholm. Tunneln kommer att bli drygt 18 kilometer lång och den inre 
utsmyckningen kan väntas ha betydelse vad gäller upplevd trötthet, stimulans, 
distraktion och/eller trygghet vid körning i tunneln. Hur stora dessa effekter kan bli har 
studerats genom en simulatorstudie vid VTI:s simulator III i Linköping. 

Studien hade 24 testförare varav 12 män och 12 kvinnor i åldersspannet 30–45 år. 
Studien genomfördes i VTI:s personbilssimulator i Linköping. Tunneln som studerades 
var den planerade tunneln för Förbifart Stockholm (version FST Plan 2011-11-08) som 
skapades virtuellt. 

Resultaten av lateral position-analyserna (det vill säga, hur föraren kunde hålla sig i sitt 
körfält) var att det fanns generellt stora statistiska effektstorlekar men i praktiska termer 
var medelvärdena relativt små i praktiska termer. Det fanns dock ett antal ofrivilliga 
linjeöverträdelser vilka endast två försöksdeltagare stod för. Betydelsen av dessa 
överträdelser bedöms dock komma från ett för litet underlag för att kunna dra 
långtgående slutsatser om de aktuella tunnelsträckorna. I begränsad omfattning (slinga 
7, bara män) fanns dock en signifikant effekt av gestaltning där ljusslingorna tycktes 
stödja bättre filhållning vid just denna plats. 

Ögonrörelsedata analyserades på de delar av tunneln där det fanns ljusslingor i taket och 
genomsnittliga blicktider varierade mellan 234,3 ms utan gestaltningen till 445,3 ms i 
tunneln med ljusslingorna och var signifikant längre än i tunneln utan gestaltning. 
Blicktiderna kan ändå betraktas som lindriga ur säkerhetssynpunkt. 

Medelhastighet var inte signifikant annorlunda med gestaltning jämfört med utan 
gestaltning. Däremot fanns det en signifikant skillnad i undersökningsdeltagares 
medelhastighet beroende på var i tunnel de befann sig.  

CR10-skattningar visade att tunneln med ljusslingor upplevdes som något mer ”rörig” 
än utan slingor men samtidigt upplevdes den som mer ”stimulerande/uppiggande” än 
utan slingor, vilket kan betraktas som positivt eftersom det var ett av syftena med 
gestaltningen. Efterenkäten ger ytterligare information om vad testförarna tyckte om de 
olika aspekterna av gestaltningen i tunneln. Överlag var testförarna positiva till 
gestaltningen, trafikplatserna och numrering av utrymningsvägarna medan många inte 
förstod betydelsen eller vitsen med ”mitten” och stora tunnelrummet/”lungan” men ändå 
uppskattade färg och ljus i tunneln.  

Vid frågan om vilken tunnelutformning de föredrog, ville 58 procent ha en tunnel med 
ljusslingor, 29 procent ville ha en tunnel utan ljusslingor och 13 procent hade ingen 
preferens när det gällde att välja den ena designen framför den andra. Med allt att döma, 
ett gott betyg för hela gestaltningskonceptet i tunneln.  
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Stockholm Bypass tunnel – Design concept evaluation 
by Christopher Patten and Selina Mårdh 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 
 
 

Summary 
The Stockholm Bypass (FFS) tunnel has been scheduled to commence construction in 
2013 and will pass on the western side of Stockholm city centre. The tunnel will be 
approximately 18 km in length and the interior design is expected to affect the drivers’ 
experiences pertaining drowsiness, arousal, distraction and feelings of safety and 
security. This study examines drivers’ experiences of the interior design of the tunnel in 
VTI’s driving simulator III in Linköping.  

The study had 24 participants where 12 were men and 12 were women, with an age 
range of 30–45 years old. The study was performed at VTI driving simulator in 
Linköping. The tunnel that was studied was based on the blue-prints of the FFS tunnel 
(version FST Plan 2011-11-08). 

The results of the lateral position measure generally suggested large statistical effects, 
however, in practical terms; the mean values were relatively small. There were 
however, a number of inadvertent lane departures by two of the participants. Inadvertent 
lane departures are a safety concern, but there is too little data in this study to draw any 
conclusions concerning the tunnel design. A limited effect of the tunnel’s interior design 
was found in section 7, with male drivers only, where an improved (more centred) 
cornering line in the bend of section 7 was found, when the supporting ceiling lighting 
was present.  

Eye tracking analyses of the sections of the tunnel with supporting ceiling lighting were 
compared to the same sections of tunnel without the lighting. The mean glance duration 
was 234.3 ms without the lighting and 445.3 ms in the tunnel with the ceiling lighting 
and was significantly longer but should nevertheless be seen as mild from a traffic 
safety perspective.  

Mean speed was not significantly different when comparing the tunnel with the ceiling 
lighting design features and without. There was, however, a significant difference in 
mean speed depending on where the participants were driving in the tunnel.  

Category Ratio 10 (CR10) ratings suggested that the tunnel with the ceiling lighting 
design were experienced by the participants as being more ”messy” than the tunnel 
without but at the same time it was also experienced as more ”stimulating/perky”. This 
is interpreted as a positive result because that was one of the aims of the lighting design. 
The post experiment questionnaire collected the participants’ opinions regarding the 
different attributes of the ceiling lighting as well as other interior design features. 
Generally speaking, the participants were positive to the ceiling lighting, the junction 
design features, the numbering of emergency exits but did not understand the point of 
the middle-point feature and the ”lung” feature but nevertheless appreciated the light 
and colour in the tunnel.  
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When specifically asked about their preferences, the 58 per cent of the participants 
preferred the tunnel with the ceiling lighting, 29 per cent preferred the tunnel without 
ceiling lighting and 13 per cent didn’t prefer one tunnel design more than the other. In 
summary, a good rating of approval for the tunnel design concept in the opinion of the 
participants.  
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1 Introduktion 
Förbifart Stockholm är en ny vägförbindelse i form av en 18 kilometer lång tunnel som 
planeras att bygga väster om Stockholm. Projektet, vars syfte är att avlasta och leda bort 
trafik från Essingeleden och Stockholms innerstad, är ett av Sveriges största infra-
strukturprojekt hittills. Vid planering och projektering av bygget tas hänsyn, inte bara 
till tunnelns sträckning och väggeometri, utan också till den inre utsmyckningen, kallad 
gestaltningen av tunneln. Tidigare studier har visat att förares uppfattning om hastighet i 
tunnelmiljö kan påverkas av utformning av utsmyckning i tunneln (Manser and 
Hancock, 2007). Andra förarbeteenden, såsom visuellt beteende och mental arbets-
belastning, har också visat sig påverkas av tunnelns utsmyckning, till exempel 
väggarnas färg och mönster samt styrkan på belysningen i tunneln (Kircher och 
Ahlström, 2012; Kircher och Lundkvist, 2011; Patten, Ceci, Engström och Anund, in 
press). I och med dessa resultat kan den inre utsmyckningen av tunneln väntas ha 
betydelse för föraren, såsom upplevd trötthet, stimulans, distraktion och/eller trygghet 
vid körning i tunneln. Hur stora dessa effekter kan komma att bli har studerats i 
föreliggande projekt genom en simulatorstudie vid VTI:s simulator III i Linköping. 

 

1.1 Frågeställning 
I studien jämfördes två versioner av tunnelgestaltning. Frågeställningen har då varit: 
Hur påverkar ljusslingorna i taket: 

den laterala positionen? 

mikrorattrörelsen? 

medelhastigheten? 

blickbeteendet? 

den upplevda distraktionen? 

intrycket av att tunneln är rörig? 

den upplevda stimulansen? 

den upplevda tryggheten? 

I relation till resultaten diskuteras vilka eventuella effekter den aktuella gestaltningen i 
tunneln kan komma att få på förares beteende och upplevelse av att köra igenom 
tunneln. Det förs även en diskussion gällande trafiksäkerhetsaspekter av tunnel-
gestaltningen. 
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2 Metod 
2.1 Deltagare 
24 försöksdeltagare, varav 12 män och 12 kvinnor i åldersspannet 30-45 år, rekryterades 
till studien via VTI:s databas för frivilliga försöksdeltagare. Urvalskriterierna var att de 
skulle köra bil minst 500 mil/år, ha haft körkort minst fem år, ej bli illamående i bil och 
ej bära glasögon. Försökspersonernas medelålder var 38 år och i genomsnitt hade de 
haft körkort i 18,5 år. 

Fyra testförare uppgav att de kände ett visst obehag inför att köra i tunnel, varav en med 
anledning av att GPS slutar fungera och en på grund av mörker och halka på vintern. 
Tre förare tyckte att det var roligt och intressant med tunnlar medan de övriga 18 inte 
kände något särskilt inför att köra i tunnel. Samtliga testförare hade kört igenom en 
tunnel (eller flera) i verklig körning. En testförare körde igenom tunnlar varje vecka 
medan resten körde igenom tunnlar flera gånger per år. 

 
2.2 Simulatorn 

  

Figur 1: Simulator III, VTI 
 

Studien genomfördes i VTI:s personbilssimulator i Linköping. Testföraren sitter i en 
riktig personbilskabin på en plattform vilken kan rotera 90 grader och medger rörelse i 
fyra frihetsgrader. Simulatorn består av ett yttre rörelsesystem samt ett separat skakbord 
som rör kabinen relativt projektionsytan. Detta används för att generera realistiska 
upplevelser av vägojämnheter och karossrörelser och konstruktionen medger både 
linjär- och lutningsrörelse vilket ger en realistisk körupplevelse. Simulatorn har ett 
visualiseringssystem som består av sex projektorer som ger ett synfält på 120 grader. 
För att simulera backspeglar används tre LCD-displayer. 

 
2.3 Tunneldesign 
Tunneln som studerades var den planerade tunneln för Förbifart Stockholm (version 
FST Plan 2011-11-08). Den tunnel som ritades upp i simulatorn för föreliggande studie 
är ritad exakt så som tunneln vid tiden för studien var planerad med avseende på 
topografi, kurvatur, innermått och ytmaterial. Detta innebär även att den har tre körfält i 
vardera körriktningen. Tunnelns gestaltning består av ljusslingor i taket, ljusspel vid 
avfarter, ljusspel vid luftintag, nödutgångsskyltar, skyltar för nödtelefon samt belysning 
vid nödutgångar, mittmarkering samt en ”uppräkning” av avstånd i form av färgstaplar 
vid var tionde nödutgång. Utöver detta varierar takmaterialet vid av och påfarter. I 
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föreliggande studie låg fokus på utformningen av ljusslingorna i taket. Två tunnlar 
ritades upp, den ena med ljusslingor och den andra utan ljusslingor. Båda tunnlarna 
kunde indelas i tolv segment, varav sju segment hade ljusslingor till höger, till vänster 
eller både till höger och vänster, i den första betingelsen. Den andra betingelsen var 
således helt utan ljusslingor i motsvarande sju segment, men hade för övrigt samma 
gestaltning som den första De två tunnelvarianterna benämns vidare ”Tunnel med 
ljusslingor” och ”Tunnel utan ljusslingor”.  

 
2.4 Studiedesign 
Studiedesignen var en inomgruppsdesign, det vill säga, alla testförare körde båda 
betingelserna, både tunnel med ljusslingor och tunnel utan ljusslingor. Ordningen på 
körningarna var balanserad; hälften av kvinnorna körde med ljusslingor först och sedan 
utan ljusslingor, medan den andra hälften av kvinnorna började utan ljusslingor och 
körde sedan med ljusslingor. Samma ordningsbalansering gällde männen. Samtliga 
försökspersoner körde de sju segmenten i samma ordning, d.v.s. de körde alla i samma 
riktning genom tunnlarna. 

 

2.5 Procedur 
Samtliga testförare introducerades efter ankomsten till VTI med en skriftlig instruktion 
(se bilaga 1). De fick fylla i ett medgivandeformulär och träna på en skattningsskala 
som de senare skulle använda för att skatta sina upplevelser med. Innan de tog plats i 
simulatorn fick de fylla i en enkät med ett antal bakgrundsfrågor (se bilaga 2). Efter 
detta monterades och kalibrerades ögonrörelseutrustningen (se figur 3). Innan test-
föraren började sin tunnelkörning kördes en kortare träningssträcka för att de skulle 
bekanta sig med simulatorn. Därefter kördes de båda tunnlarna i balanserad ordning. 
Hastighetsbegränsningen i tunneln var 100 km/h och testförarna fick instruktionen att 
köra som de normalt skulle göra under liknande trafikförhållanden. Testförarna fick 
instruktioner att köra i mittkörfält av de tre. Lätt trafik simulerade i scenarierna till 
vänster och till höger om testförarna utan omkörningssituationer. Efter de två tunnlarna 
fick de stanna till på vägen och svara på 4 frågor vad gällde deras upplevelse (CR10 
skattningar) av tunneln de just kört igenom. Dessa frågor besvarades med hjälp av en 
skattningsskala vilken de hade tillgång till i simulatorn. Efter den andra tunneln 
lämnade de simulatorn och fick fylla i ytterligare enkäter om sina upplevelser av 
tunnelgestaltningarna (se bilaga 3). Hela proceduren tog ungefär 1,5 h. Varje deltagare 
fick en ersättning om 300 kronor. 

 
2.6 Material och instrument 
I samband med studien användes två enkäter, en skattningsskala och en 
ögonrörelseutrustning.  

 
2.6.1 Enkät 1 
Enkät 1 kallades ”Frågeformulär” och innehöll frågor kring testförarens person såsom 
kön, ålder, antal körda mil/år, antal år med körkort, erfarenhet av tunnlar samt vad de 
tyckte om att köra igenom tunnlar (se bilaga 2). 
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2.6.2 Enkät 2 
Enkät 2 kallades ”Frågor kring Din körning i simulatorn”. Denna enkät var mer 
omfattande än enkät 1 och innehöll frågor kring gestaltningen av tunnlarna och 
upplevelserna av dessa. Denna enkät distribuerades efter simulatorkörningen. Frågorna 
besvarades genom att testföraren ringade in en siffra på en sjugradig skala vilken 
sträckte sig från 1; ”Instämmer inte alls” till 7; ”Instämmer helt” (se bilaga 3). 

 

2.6.3 Skattningsskala 
Skattningsskalan som användes var Category Ratio Scale 10 (CR10). Skalan går mellan 
0 och oändligheten. Varje testförare fick läsa en noggrann instruktion om hur de skulle 
tänka för att skatta sin upplevelse (se bilaga 1). För skattningsskala och verbala 
förankringsord se figur 2. Skattningarna gjordes i direkt anslutning till det att testförarna 
hade kört igenom respektive tunnel. Frågorna ställdes muntligen via simulatorns 
högtalarsystem. Testförarens svar noterades i ett protokoll. Följande fyra skattningar 
gjordes: 

Hur starkt upplevde Du att tunnelns inre utformning kändes distraherande? 

Hur starkt upplevde Du att tunnelns inre utformning kändes rörig? 

Hur starkt upplevde Du att tunnelns inre utformning kändes stimulerande/uppiggande? 

Hur starkt upplevde Du att tunnelns inre utformning gjorde att du kände Dig trygg? 
 

 
Figur 2: CR10 skattningskala med de verbala förankringsorden. 
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2.6.4 Ögonrörelseutrustning 
SMI IviewX är en hjälmmonterad utrustning för mätning av ögonrörelser. Samtliga 
testförare fick utrustningen monterad för att man i efterhand skulle kunna följa var i 
tunneln de tittade. Utrustningen har en framåtriktad kamera vilken spelar in det 
testföraren ser, samt en kamera riktad emot ögat vilken följer pupillens rörelser. 
Programmet genererar ett rött kryss i filmen vilket indikerar testförarens blickriktning. 

 

 

Figur 3: Hjälmmonterad ögonrörelseutrustning. 

 

2.7 Databearbetning 
Den genomförda studien hade 24 testförare. Ordningseffekter har kontrollerats, det vill 
säga, eventuella interaktionseffekter som kan härledas till ordningen av hur 
experimentsbetingelserna presenterades har kontrollerats för de respektive gestaltnings-
episoderna.  

Gestaltningen (ljusslingorna i tunneltaket) och andra gestaltningsepisoder (trafikplatser 
och andra features) har analyserats som individuella enheter istället för att aggregera 
alla observationer. Detta gjordes för att kunna identifiera de idiosynkratiska aspekterna 
av tunnelgestaltningsförslaget vilket skiljer sig beroende på var i tunneln man befinner 
sig. Analyserna har gjorts med ANOVA repeated measures och t-test.  

På grund av tekniska problem avseende utrustning och kalibrering av ögonrörelse-
systemet kvarstod giltiga ögonrörelsedata för 12 testförare vid studiens slut, 7 kvinnor 
och 5 män. Fördelningen mellan kön och ordning (gestaltning först/sist) var jämn. 
Ljusslingorna analyserades som separata fenomen eftersom det fanns fysiska skillnader 
i väggeometri och gestaltningsdesign mellan de olika segmenten. Endast gestaltningen 
med ljusslingorna har ingått i analysen av ögonrörelsemåtten. 
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3 Resultat 
Tunneln var uppdelad i sju segment (gestaltningsepisoder) med ljusslingor samt fem 
andra gestaltningsepisoder i tunnelns tak och väggar. Slingorna benämns i ordning från 
1 till 7 och med position, det vill säga på vilken sida slingorna uppträder. Positions-
benämningarna ser ut som följer; på vänster sida (v), höger sida (h) eller båda sidorna 
(hv, höger sedan vänster; vh, vänster sedan höger) markeras inom parentesen. 

 

Segment 1 (ljusslinga vh) Segment 5 (ljusslinga hv) 

Segment 2 (ljusslinga vh) Segment 6 (ljusslinga v) 

Segment 3 (ljusslinga v) Segment 7 (ljusslinga h) 

Segment 4 (ljusslinga hv)  

 

Utöver de sju segmenten med ljusslingor, fanns ytterligare fem gestaltningsepisoder 
som var antingen trafikplatser i tunneln eller andra features. Dessa benämns i tur och 
ordning; Ekerö, Mitten, Lungan, Vällingby och Slutet.  

 

3.1 Lateral position 
Lateral position (LP) är ett mått som mäts upp i simulatorn och anger fordonets position 
relativt vägen som föraren kör på. En lateral position på 8,5 m är körfältets mitt. 
Avvikelser från vägens mittpunkt mäts från mitten på fordonet, där en lateral position 
på 8,5 indikerar att fordonet körs exakt i mitten av körfältet. Körfältet är 3,5 meter brett 
och bilen är 1,77meter bred vilket innebär att det finns 0,87 meter kvar på vardera sidan 
bilen till körfälts- och kantmarkering. 

Den laterala positionen kan även räknas om till avståndet från bildäckets yttre kant till 
linjemarkeringen vilket i sig indikerar linjeöverträdelser. 
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3.1.1 Lateral position totalt 

 

Figur 4: Lateral position (LP) angivet i meter med gestaltning (röd stapel) och utan 
gestaltning (blå stapel). Gestaltningsepisoderna presenteras i figuren från vänster till 
höger i den ordning de uppträdde i tunneln. Den gröna linjen indikerar mittpunkten av 
körfältet. Där LP-värdet är större än 8,5 m indikerar det körning till höger om 
mittpunkten i fordonets körriktning (n = 24). 
 

En interaktionseffekt hittades endast för presentationsordningen av gestaltningen för 
slinga 1 och 2. Slinga 1 (F(1, 22) 6,603 p= ,017), effektstorleken (Eta2) var ,231 vilken 
betecknas som stor. Slinga 2 (F(1, 22) 5,844 p= ,024), effektstorleken (Eta2) var ,210 
vilket betecknas som stor. 

Skillnaden i genomsnittlig lateral position i meter mellan tunnel med gestaltningen 
(8,46 m) och utan gestaltningen (8,51 m) för slinga 4 var statistiskt signifikant (F(1, 22) 
5,54 p= ,028) och effektstorleken (Eta2) var ,201 vilket betecknas som stor. 

Figur 4 visar att effekten av ljusslingorna på den laterala positionen är liten och 
sannolikt av ringa betydelse. Avståndet till kantlinjen beror i första hand på segmentens 
linjeföring och endast till liten del av ljusslingan. Detta visar exempelvis en jämförelse 
av segmenten 4 och 5: Utan ljusslinga är skillnaden i lateral position 16 cm, medan 
skillnaden med/utan ljusslinga är endast 6 cm.  

 

3.1.2 Lateral position endast män 
Lateral position för kvinnliga testförare hade inga signifikanta skillnader mellan 
betingelserna (med gestaltning och utan gestaltning) medan de manliga testförarna 
uppvisade signifikanta skillnader mellan betingelserna för tre av slingorna, se figur 5 
och tabell 3. Övriga gestaltningsepisoder för skillnader i genomsnittlig lateral position 
för bara männen var inte statistiskt signifikanta. 
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Figur 5: Lateral position (LP) angivet i meter, endast män, med gestaltning (röd stapel) 
och utan gestaltning (blå stapel). Gestaltningsepisoderna presenteras i figuren från 
vänster till höger i den ordning de uppträdde i tunneln. Den gröna linjen indikerar 
mittpunkten av körfältet, där ett LP-värde större än 8,5 m indikerar körning till höger 
om mittpunkten i fordonets körriktning (n = 12). 

 

Skillnaden i genomsnittlig lateral position i meter för endast männen mellan tunnel med 
gestaltningen (8,47 m) och utan gestaltningen (8,53 m) för slinga 4 var statistiskt 
signifikant (t(11) -2,385 p= ,036).  

Skillnaden i genomsnittlig lateral position i meter för endast männen mellan tunnel med 
gestaltningen (8,64 m) och utan gestaltningen (8,69 m) för slinga 5 var statistiskt 
signifikant (t(11) -2,604 p= ,025).  

Skillnaden i genomsnittlig lateral position i meter för endast männen mellan tunnel med 
gestaltningen (8,49 m) och utan gestaltningen (8,61 m) för slinga 7 var statistiskt 
signifikant (t(11) -3,554 p= ,005).  



  

VTI rapport 759 17 

Tabell 1: Värden för de tre slingor som gav signifikant skillnad mellan betingelserna 
avseende LP hos manliga testförare. 
Slinga Med gestaltning (m) Utan gestaltning (m) p 

Slinga 1 8,5 8,48 n.s. 

Slinga 2 8,46 8,48 n.s. 

Ekeröavfarten 8,61 8,59 n.s. 

Slinga 3 8,56 8,56 n.s. 

Mitten 8,53 8,53 n.s. 

Lungan 8,44 8,43 n.s. 

Slinga 4 8,47 8,53 * 

Vällingbyavfarten 8,5 8,51 n.s. 

Slinga 5 8,64 8,69 * 

Slinga 6 8,33 8,36 n.s. 

Slinga 7 8,49 8,61 ** 

Slutet 8,32 8,31 n.s. 

* signifikant vid ,05 nivå; ** signifikant vid ≤ ,01 nivå; n.s. = ej signifikant. 

En interaktionseffekt hittades för presentationsordningen (FörstSist) och gestaltningen 
(med eller utan gestaltningen) för Vällingby (endast männen) (F(1, 10) 13,301 p= ,004), 
effektstorleken (Eta2) var ,571 vilket betecknas som stor. 

 

3.2 Ögonrörelsemätningar 
Vad gäller ögonrörelsedata så presenteras nedan tre mått: total medelblicktid, totalt 
genomsnittliga blickantal samt genomsnittlig medelblicktid. Med total medelblicktid 
avses den totala genomsnittstiden som en förare tittade i tunneltaket för respektive 
segment (ms) med gestaltning och utan gestaltning (ljusslingor i taket). Totalt 
genomsnittligt blickantal är det totala antal blickar föraren i genomsnitt lägger per 
ljusslinga. Genomsnittlig medelblicktid avser genomsnittstiden per blick för respektive 
tunnelsegment med och utan gestaltning (ljusslingor i taket). 
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Figur 6: Total medelblicktid (den totala genomsnittstiden som en förare tittade i 
tunneltaket för respektive segment) i millisekunder (ms) med gestaltning och utan 
gestaltning. De sju ljusslingor har samlats i samma figur. Standardfelstaplar och 
medelblicktiden redovisas, (n = 12). 

 

Skillnaden för total medelblickstid (ms) mellan tunnel med gestaltning och tunnel utan 
gestaltning var signifikant för slinga 1, 2, 3, 4 och 7 (se tabell 4). För slinga 5 och 6 var 
skillnaden inte signifikant. Det fanns en interaktionseffekt för presentationsordningen 
av gestaltningen för slinga 7 (den sista) (F(1, 10) 5,794 p = ,037) där förare tittade 
signifikant mindre i taket när gestaltningen visades sist jämfört när gestaltningen visade 
först i ordningen. 
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Tabell 2: Skillnad i total medelblicktid (ms) mellan tunnel med gestaltning och tunnel 
utan gestaltning. 
Slinga Med  

gestaltning (ms) 

Utan  

gestaltning (ms) 

P Effektstorlek 
(Eta2) 

Slinga 1 2172 452 * ,426 

Slinga 2 2384 495 * ,393 

Slinga 3 1621 412 * ,426 

Slinga 4 1727 458 * ,331 

Slinga 5 2139 1144 n.s  

Slinga 6 1057 479 n.s.  

Slinga 7 2201 587 ** ,7 

* signifikant vid ,05 nivå; ** signifikant vid ≤ ,01 nivå; n.s. = ej signifikant. 

 
En interaktionseffekt hittades endast för presentationsordningen av gestaltningen för 
slinga 7 (den sista) (F(1, 10) 5,794 p= ,037) där förare tittade signifikant mindre i taket 
när gestaltningen visades sist jämfört när gestaltningen visade först i ordningen. 
Effektstorleken (Eta2) var ,367 vilket betecknas som stor. 

Skillnaden i total genomsnittlig blicktid i millisekunder mellan tunnel med 
gestaltningen (2172 ms) och utan gestaltningen (452 ms) för slinga 1 var statistiskt 
signifikant (F(1, 10) 7,425 p= ,021) och effektstorleken (Eta2) var ,426 vilket betecknas 
som stor.  

Skillnaden i total genomsnittlig blicktid i millisekunder mellan tunnel med 
gestaltningen (2384 ms) och utan gestaltningen (495 ms) för slinga 2 var statistiskt 
signifikant (F(1, 10) 6,476 p= ,029) och effektstorleken (Eta2) var ,393 vilket betecknas 
som stor.  

Skillnaden i total genomsnittlig blicktid i millisekunder mellan tunnel med 
gestaltningen (1621 ms) och utan gestaltningen (412 ms) för slinga 3 var statistiskt 
signifikant (F(1, 10) 7,418 p= ,021) och effektstorleken (Eta2) var ,426 vilket betecknas 
som stor.  

Skillnaden i total genomsnittlig blicktid i millisekunder mellan tunnel med 
gestaltningen (1727 ms) och utan gestaltningen (458 ms) för slinga 4 var statistiskt 
signifikant (F(1, 10) 4,953 p= ,05) och effektstorleken (Eta2) var ,331 vilket betecknas 
som stor.  

Skillnaden i total genomsnittlig blicktid i millisekunder mellan tunnel med 
gestaltningen (2201 ms) och utan gestaltningen (587 ms) för slinga 7 var statistiskt 
signifikant (F(1, 10) 23,344 p= ,001) och effektstorleken (Eta2) var ,7 vilket betecknas 
som stor. 
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3.2.1 Totalt genomsnittligt blickantal 
Det hittades inga interaktionseffekter för presentationsordningen av gestaltningen i total 
medelblickantalet.  

 

Figur 7: Totalt genomsnittligt blicktantal, alltså det totala genomsnittliga blickantalet 
per tunnelsegment) med gestaltning och utan gestaltning. De sju ljusslingor har samlats 
i samma figur. Standardfelstaplar och medelblickantal redovisas, (n = 12). 
 

Skillnaden i totalt genomsnittlig blicktantal mellan tunnel med gestaltningen (3,75) och 
utan gestaltningen (1,0) för slinga 1 var statistiskt signifikant (F(1, 10) 8,355 p= ,016) 
och effektstorleken (Eta2) var ,455 vilket betecknas som stor.  

Skillnaden i totalt genomsnittlig blicktantal mellan tunnel med gestaltningen (4,33) och 
utan gestaltningen (1,17) för slinga 2 var statistiskt signifikant (F(1, 10) 8,712 p= ,014) 
och effektstorleken (Eta2) var ,466 vilket betecknas som stor.  

Skillnaden i totalt genomsnittlig blicktantal mellan tunnel med gestaltningen (2,5) och 
utan gestaltningen (0,75) för slinga 3 var statistiskt signifikant (F(1, 10) 11,177 p= ,007) 
och effektstorleken (Eta2) var ,528 vilket betecknas som stor.  

Skillnaden i totalt genomsnittlig blicktantal mellan tunnel med gestaltningen (2,58) och 
utan gestaltningen (1,0) för slinga 7 var statistiskt signifikant (F(1, 10) 18,459 p= ,002) 
och effektstorleken (Eta2) var ,649 vilket betecknas som stor. 
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Tabell 3: Skillnaden i totalt genomsnittligt blicktantal samt effektstorlek mellan tunnel 
med gestaltning och tunnel utan gestaltning för respektive slinga. 
Slinga Med  

gestaltning (antal) 

Utan  

gestaltning (antal) 

P Effektstorlek  

(Eta2) 

Slinga 1 3,75 1,0 * ,455 

Slinga 2 4,33 1,17 * ,466 

Slinga 3 2,5 0,75 ** ,528 

Slinga 4 3,33 1,17 n.s.  

Slinga 5 3,42 1,75 n.s.  

Slinga 6 1,92 1,0 n.s.  

Slinga 7 2,58 1,0 ** ,649 

* signifikant vid ,05 nivå; ** signifikant vid ≤ ,01 nivå; n.s. = ej signifikant. 

 

3.2.2 Medelblicktid 
I figur 8 redovisas en beräkning av den genomsnittliga blicktiden (total blicktid/total 
antal blick) till skillnad från ”total genomsnittlig blicktid” för att illustrera ögon-
rörelsebeteendet. Slinga 4 F(1, 10) 7,782 p = ,019 och effektstorleken (Eta2 = ,438) 
vilket betecknas som stor. Slinga 7 var också signifikant, F(1, 10) 8,92 p = ,014 och 
effektstorleken (Eta2 = ,471) vilket betecknas som stor, medan slingorna 1, 2, 3, 5 och 6 
var inte signifikanta. Det fanns en signifikant huvudeffekt mellan tunneln med 
gestaltning (445,34 ms) och tunneln utan gestaltning (234,33 ms), (F(1,11) = 9,81, p = 
,01) och effektstorleken (Eta2 = ,471) betecknas som stor. 



 

22 VTI rapport 759 

 

Figur 8: Medelblicktid, det vill säga, genomsnittstiden per blick för respektive 
tunnelsegment i tunnel med gestaltning respektive tunnel utan gestaltning. De sju 
ljusslingor har samlats i samma figur. Standardfelstaplar och medelblicktiden redovisas 
(n = 12). 
 

Tabell 4: Medelblicktid, det vill säga, genomsnittstiden per blick för respektive 
tunnelsegment i tunnel med gestaltning respektive tunnel utan gestaltning. (n = 12). 
Slinga Med  

gestaltning (ms) 

Utan  

gestaltning (ms) 

P Effektstorlek 
(Eta2) 

Slinga 1 420,6 206,1 n.s.  

Slinga 2 404,4 266,3 n.s.  

Slinga 3 533,8 263,7 n.s.  

Slinga 4 403,9 186,0 * ,438 

Slinga 5 375,0 211,1 n.s  

Slinga 6 360,2 168,4 n.s.  

Slinga 7 619,4 338,7 * ,471 

* signifikant vid ,05 nivå; ** signifikant vid ≤ ,01 nivå; n.s. = ej signifikant. 
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3.3 Medelhastighet 
Det fanns inga signifikanta skillnader i medelhastighet mellan tunneln med gestaltning 
och tunneln utan gestaltning för respektive episoder i tunneln. Det fanns inte heller 
någon interaktionseffekt mellan gestaltningen (med och utan) och episod (var i tunneln) 
men det fanns en signifikant huvudeffekt av episod på medel hastighet (F(1, 5,6) = 
4,292, p = ,001 Greenhouse-Geissar) och effektstorleken (Eta2) ,157 vilken betecknas 
som stor. Hastighetsgränsen i tunneln var 100 km/h.  

 

 

Figur 9: Medelhastighet i km/h med och utan gestaltning (ljusslingor i taket) med 
(rödstapel) och utan (blåstapel) gestaltning (ljusslingor i taket och trafikplatser mm). 
Gestaltningsepisoder är i ordning av presentation från vänster till höger. 

 

3.4 Mikrorattrörelser 
Mikrorattrörelser mätta med en mellanrumsstorlek på 0,1 grad visade inga statistiskt 
signifikanta skillnader mellan tunneln med gestaltning och tunneln utan gestaltning. 

 

3.5 Skattningsskala 
Testförarna skulle ta ställning till och skatta fyra dimensioner av sin upplevelse av 
tunneln. De fyra dimensionerna skattades på CR10 skalan (0 - ∞). Dimensionerna var 
hur starkt de upplevde att tunnelns inre utformning var distraherande, rörig, 
stimulerande/uppiggande och trygg. Resultaten redovisas i figur 10 nedan. 
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Figur 10: CR10 skattningar med gestaltning och utan gestaltning (ljusslingor i taket). 
Standardfelstaplar och medelblicktiden redovisas (n = 24). 

 

Skillnaden i genomsnittliga CR10 skattningar mellan tunnel med gestaltning (2,396) 
och tunneln utan gestaltning (1,967) för ”distraherande” var inte statistiskt signifikant 
(t(23) = 1,54, p = ,137). 

Skillnaden i CR10 skattningen mellan tunnel med gestaltningen (2,229) och utan 
gestaltningen (1,529) för ”rörig” var statistiskt signifikant (t(23) = 2,232, p = ,036). 

Skillnaden i CR10 skattningen mellan tunnel med gestaltning (3,654) och tunneln utan 
gestaltning (2,421) för ”stimulerande/uppiggande” var signifikant (t(23) = 2,612, p = 
,016). Skillnaden i CR10 skattningen mellan tunnel med gestaltning (4,938) och tunneln 
utan gestaltning (4,5) för ”trygg” var inte signifikant (t(23) = ,968, p = ,343).
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3.6 Enkät 2 ”Frågor kring Din körning i simulatorn” 
När testförarna kört de två tunnelbetingelserna fick de besvara ett antal frågor kring 
gestaltningen av tunnlarna och sin upplevelse av dessa. De fick indikera graden av 
överenstämmelse för respektive fråga på en sjugradig skala där 1 var; ”Instämmer inte 
alls” och 7 var; ”Instämmer helt”. Det fanns även några öppna frågor vilka redovisas 
separat. Värdena var diskreta. 

Enkätfrågorna fokuserade på följande områden: 
 

• Personernas generella uppfattning och åsikt om tunnelkörningen 
• Den upplevda tryggheten i tunneln 
• Tunnelns orienterbarhet 
• Uppfattning om hastighet 
• Monotoni/understimulering 
• Åsikter om tunnelmynningen 
• Den optiska ledningen (ljusslingorna) 
• Åsikter om trafikplatser och lungan 

I enkäten fanns skärmdumpar från simulatorn i relation till varje fråga för att påminna 
testförarna om hur det såg ut i tunneln. Dessa bilder finns även med i redovisningen 
nedan. 

Enkätsvaren redovisas i tabell 4 nedan samt med stapeldiagram i Bilaga 3. Inga 
statistiska analyser har gjorts av enkätsvaren eftersom de endast redovisar testförarnas 
inställning till en faktor utan att jämföras med någonting annat. 
 
3.6.1 Ljussymfonin 

”Följande frågor handlar om hur Du upplevde den ljusslinga som sträcker sig 
längs väggar och tak i tunneln. Ljusslingan, även kallad ljussymfonin, var med 
i den ena av de två tunnlar Du kört. Ringa in den siffra som Du tycker stämmer 
bäst för varje påstående, samt skriv gärna en kommentar nedanför.” 

Tabell 7: De fick indikera graden av överenstämmelse för respektive fråga på en 
sjugradig skala där 1 var; ”Instämmer inte alls” och 7 var; ”Instämmer helt”. Det 
fanns även några öppna frågor vilka redovisas separat. Värdena var diskreta.  
Enkätfråga Medelskattning Standard 

avvikelse 
Antal 
svar 

 

Fråga 1†   24  

Fråga 2 3,38 1,69 24  

Fråga 3 3,83 1,76 24  

Fråga 4 2,42 1,21 24  

Fråga 5 2,92 1,91 24  

Fråga 6 3,38 1,88 24  
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Fråga 7†   10  

Fråga 8 3,25 1,57 24  

Fråga 9 5,21 1,62 24  

Fråga 10 4,71 1,97 24  

Fråga 11 4,67 1,76 24  

Fråga 12†   11  

Fråga 13 4,0 2,25 24  

Fråga 14 3,96 2,05 24  

Fråga 15 2,63 1,93 24  

Fråga 16 2,67 1,61 24  

Fråga 17†   8  

Fråga 18 3,54 1,77 24  

Fråga 19 4,71 1,63 24  

Fråga 20 4,17 1,61 24  

Fråga 21†   5  

Fråga 22 4,21 1,82 24  

Fråga 23 6,21 1,47 24  

Fråga 24 3,92 1,5 24  

Fråga 25 

 

 

”Utan” 

”Med”  

”Varken eller” 

 7 

14 

3 

 

Fråga 26†   15  

Fråga 27†   8  

Fråga 28†   8  

† Verbala svarsmöjligheter/kommentarer  
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4 Diskussion 
Studiens huvudfrågeställning handlade om huruvida gestaltningen påverkade förarens 
beteende avseende lateral position, LP (uppmätt sidoläge), blickbeteende (ögonrörelse-
data), hastighetsval, upplevd distraktion; upplevd stimulans och upplevd trygghet. I 
frågeställningen ryms även vilka eventuella effekter den aktuella gestaltningen i tunneln 
hade på förares beteende och upplevelse av att köra igenom tunneln. Några trafik-
säkerhetsaspekter i relation till främst blickbeteende diskuteras. 

Lateral position (LP) är ett mått på sidolägesvariation. Detta mått har trafiksäkerhets-
kopplingar eftersom större avvikelse i LP kan innebära att föraren gör ofrivilliga 
linjeöverträdelser. Mindre LP förändringar kan dock anses normalt i normal kröning 
som vid kurvtagning. I föreliggande studie var det av intresse att jämföra LP i tunneln 
med gestaltning med LP i tunneln utan gestaltningen. Det var endast vid Slinga 4 som 
det fanns en signifikant skillnad mellan tunnel med gestaltning (ljusslingor) och samma 
ställe i tunneln utan gestaltning. I analyserna av LP för endast männen i studien fanns 
det signifikanta skillnader mellan tunnel med gestaltning (ljusslingor) och samma ställe 
i tunneln utan gestaltning vid Slinga 4, Slinga 5 och Slinga 7. De statistiska effekt-
storlekarna var generellt stora men i praktiska termer var medelvärdena relativt små. 
Det fanns dock ett antal ofrivilliga linjeöverträdelser vilka endast två försöksdeltagare 
stod för. Dessa överträdelser bedöms dock vara ett för litet underlag för att kunna dra 
långtgående slutsatser om linjeöverträdelserna vid de aktuella tunnelsträckorna. Värt att 
notera är att vid Slinga 7 för männen fanns en signifikant effekt av gestaltning där 
ljusslingorna tycktes stödja bättre filhållning vid just denna plats. Man kan bara 
spekulera i varför effekten hittades endast för männen. Stickprovsstorleken var 
begränsad och hade den varit större är det möjligt att effekten hade varit generell men 
skillnaden var liten och troligtvis försumbar.  

Ögonrörelsedata analyserades på de delar av tunneln där det fanns ljusslingor i taket. 
Testförarnas ögonrörelser för respektive slinga i tunneln jämfördes med samma sträcka i 
tunnel utan gestaltning. Denna jämförelse gjordes för att kontrollera att de inte tittade i 
taket som en vanlig del av sin körning i tunneln och för att kunna kvantifiera visuell 
distraktion som kan ha orsakats av ljusslingorna i taket. Gränsen för det som betecknas 
som visuell distraktion varierar något. Gränsen för icke vägrelaterad blicktid varierar 
inom fordonsdesign och för visuell distraktion men i USA rekommenderas en gräns på 
total blicktid till maximalt 2,0 sekunder (AAM, 2003). Gränsen är dock kontroversiell 
bland annat för att det finns viss forskning som antyder att förare är obenägna att titta 
bort längre än 1,5 sekunder, utan istället tittar bort från vägen fler gånger (Green, 1999; 
Wierwille, 1993; Dingus, Antin, Hulse, & Wierwille, 1989). 

De totala medelblicktiderna var generellt korta. Segment 2 hade den längsta totala 
genomsnittliga tiden på 2,38 sekunder, segment 2 hade också det högsta genomsnittliga 
blickantalet, nämligen 4,3. Det fanns en signifikant skillnad i total genomsnittlig 
blicktid i millisekunder mellan tunneln med gestaltning och tunnel utan gestaltning för 
alla gestaltningsepisoder utom vid slinga 5 och slinga 6. Vid slingorna 5 och 6 det fanns 
inte en signifikant skillnad i tiden som undersökningsdeltagare tittade i taket med eller 
utan ljusslingorna; de tittade ganska mycket på taket ändå. Genomsnittliga blicktider 
varierade mellan 360 ms till 619 ms i tunneln med ljusslingorna och var signifikant 
längre än i tunneln utan gestaltning men blicktiderna kan ändå betraktas som lindriga ur 
säkerhetssynpunkt. 

Medelhastighet var inte signifikant annorlunda med gestaltning jämfört med utan 
gestaltning. Däremot fann det en signifikant skillnad i undersökningsdeltagares 
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medelhastighet beroende på var i tunnel de befann sig. Hastigheterna var högre i den 
senare delen av tunneln.  

Undersökningsdeltagares upplevelser av tunnelgestaltningen kan mätas på olika sätt. I 
denna studie skattade deltagarna med en CR10 skala direkt efter att de kört igenom 
respektive tunnel (med och utan gestaltning). Att kunna mäta upplevelser så nära i tid 
som möjligt till händelsen är metodologiskt starkare än att göra det senare och att lita på 
deltagarens minne samt att lita på att de inte förväxlar betingelserna i tid och rum. CR10 
skattningar visade att det fanns en statistisk signifikant skillnad mellan gestaltningen 
(med och utan) på en CR10 skala. Tunneln med ljusslingor upplevdes som något mer 
”rörig” än utan slingor men samtidigt upplevdes den som mer ”stimulerande/ 
uppiggande” än utan slingor vilket kan betraktas som positivt eftersom det var ett av 
syftena med gestaltningen.  

Efterenkäten ger ytterligare information om vad testförarna tyckte men kan inte 
generaliseras till en större befolkning utan är en redovisning av deras åsikter. Test-
förarna hade en ganska stor spridning i åsikter både uttryckt i skattningen på den 
sjugradiga skalan och i deras kommentarer. Överlag var testförarna positiva till 
gestaltningen, trafikplatserna och numrering av utrymningsvägarna medan många inte 
förstod betydelsen eller vitsen med ”mitten” och stora tunnelrummet/”lungan” men ändå 
uppskattade färg och ljus i tunneln. Vid frågan om vilken tunnelutformning de föredrog, 
ville 58 % ha en tunnel med ljusslingor, 29 % ville ha en tunnel utan ljusslingor och  
13 % hade ingen preferens när det gällde att välja den ena designen framför den andra.  
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5 Slutsats och rekommendationer 
I analyserna av lateral position var de statistiska effektstorlekarna generellt stora men i 
praktiska termer var medelvärdena relativt små. Det fanns dock ett antal ofrivilliga 
linjeöverträdelser vilka endast två försöksdeltagare stod för. Betydelsen av dessa 
överträdelser bedöms dock komma från ett för litet underlag för att kunna dra 
långtgående slutsatser om linjeöverträdelserna vid de aktuella tunnelsträckorna. I 
begränsad omfattning (slinga 7, bara män) fanns dock en signifikant effekt av 
gestaltning där ljusslingorna tycktes stödja bättre filhållning vid just denna plats. 

Ögonrörelsedata analyserades på de delar av tunnel där det fanns ljusslingor i taket och 
genomsnittliga blicktider varierade mellan 360 ms till 619 ms i tunneln med ljus-
slingorna och var signifikant längre än i tunneln utan gestaltning men blicktiderna kan 
ändå betraktas som lindriga ur säkerhetssynpunkt. Man kan konstatera att under-
sökningsdeltagare tittade på de olika delarna av gestaltningen i tunneln utan att titta 
”farligt” länge.  

Medelhastighet var inte signifikant annorlunda med gestaltning jämfört med utan 
gestaltning. Däremot fann det en signifikant skillnad i undersökningsdeltagares 
medelhastighet beroende på var i tunnel de befann sig vilket kan vara viktigt att ha i 
åtanke vid bland annat skyltning.  

CR10 skattningar visade att tunneln med ljusslingor upplevdes som något mer ”rörig” 
än utan slingor men samtidigt upplevdes den som mer ”stimulerande/uppiggande” än 
utan slingor vilket kan betraktas som positivt eftersom det var ett av syftena med 
gestaltningen. Efterenkäten ger ytterligare information om vad testförarna tyckte om de 
olika aspekterna av gestaltningen i tunneln. Överlag var testförarna positiva till 
gestaltningen, trafikplatserna och numrering av utrymningsvägarna medan många inte 
förstod betydelsen eller vitsen med ”mitten” och stora tunnelrummet/”lungan” men ändå 
uppskattade färg och ljus i tunneln.  

Vid frågan om vilken tunnelutformning de föredrog, ville 58 % ha en tunnel med 
ljusslingor, 29 % ville ha en tunnel utan ljusslingor och 13 % fördrog ingen design 
framför den andra. Med allt att döma, ett gott betyg för hela gestaltningskonceptet i 
tunneln där ljusslingorna och trafikplatserna uppskattas av undersökningsdeltagarna 
utan att skapa visuell distraktion. 

Sammanfattning av slutsatser: 
• Inverkan av ljusslingorna på den laterala positionen var obetydlig. 
• Ljusslingorna innebar att föraren hade blicken borta från vägen längre tid och oftare. 

Detta bedöms dock inte påverka trafiksäkerheten. 
• Den valda hastigheten påverkades inte av ljusslingorna. 
• Tunneln med ljusslingor bedömdes vara mer ”rörig” än den utan slingor i taket. Den 

bedömdes också vara med uppiggande, vilket måste anses vara positivt från 
trötthetssynpunkt. 

• Av testförarna föredrog 58 % tunneln med ljusslingor, medan 29 % ville ha den utan 
slingor. 

• Slutomdömet blir att tunneln med ljusslingor bedöms vara bättre ur trafiksäkerhets-
synpunkt än den utan slingor. Denna bedömning vilar på att förarbeteendet knappast har 
förändrats alls, men att ljusslingorna bryter monotonin, vilket skulle kunna förhindra en 
insomningsolycka. 
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Efterenkät  
 

Fråga 1. ”Uppfattade Du ljussymfonin i tunneln?” 

Ja  Nej  

Om ja, gå vidare till nästa fråga, om nej, gå vidare till fråga 7. 

Alla 24 försöksdeltagare hade uppfattat ljusslingorna. 

 

Fråga 2. ”Jag upplevde ljussymfonin som distraherande, den tog uppmärksamhet från 

körningen”. 

Medelvärdet för fråga 2 var 3,38 och standardavvikelse var 1,69 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 
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Figur 11: Enkätsvaren och simulatorbilden för fråga 2. 

 

Fråga 3. ”Jag upplevde ljussymfonin som stimulerande/uppiggande”. 

Medelvärdet för fråga 3 var 3,83 och standardavvikelse var 1,76 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

 

Figur 12: Enkätsvaren för fråga 3. 
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Fråga 4. ”Jag upplevde ljussymfonin som monoton/ensidig”. 

Medelvärdet för fråga 4 var 2,42 och standardavvikelse var 1,21 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

Figur 13: Enkätsvaren för fråga 4. 
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Fråga 5. ”Jag upplevde att ljussymfonin gav mig stöd i min körning”.  

Medelvärdet för fråga 5 var 2,92 och standardavvikelse var 1,91 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

Figur 14: Enkätsvaren för fråga 5. 
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Fråga 6. ”Jag upplevde att ljussymfonin bidrog till att jag kände mig trygg och säker”. 

Medelvärdet för fråga 6 var 3,38 och standardavvikelse var 1,88 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan.

 

Figur 15: Enkätsvaren för fråga 6. 

 

Fråga 7 

”Har Du några övriga kommentarer kring ljussymfonin?” 

Tio av 24 testförare kommenterade ljussymfonin. Av dessa hade hälften positiva 

omdömen som ”hemtrevligt”, ”tryggare”, ”ljusare”, ”behaglig”, ”man blev glad”, 

”tråkigare utan”. Två förare hade konstruktiva förslag som att slingan borde vara mer 

konstant eller att den borde vara utan slut. De andra tre kommentarerna var neutrala, ex 

”…efter halva tunneln tänkte jag inte ens på att den fanns.” eller ”Det blev som en 

vågrörelse i taket.”. 
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Trafikplatser/avfarter 
”Följande frågor handlar om hur Du upplevde utformningen av avfarterna i tunneln 

vad gäller utsmyckning i form av färg och ljus. Ringa in den siffra som Du tycker 

stämmer bäst för varje påstående, samt skriv gärna en kommentar nedanför.” 

Fråga 8. ”Jag upplevde avfarterna som distraherande, de tog uppmärksamhet från 

körningen”. 

 

Medelvärdet för fråga 8 var 3,25 och standardavvikelse var 1,57 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

  

 

Figur 16: Enkätsvaren och simulatorbilder för fråga 8. 
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Fråga 9. ”Jag upplevde avfarterna som stimulerande/uppiggande”. 

Medelvärdet för fråga 9 var 5,21 och standardavvikelsen var 1,62 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

 

Figur 17: Enkätsvaren för fråga 9. 
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Fråga 10. ”Jag upplevde att utformningen av avfarterna hjälpte mig att orientera mig i 

tunneln, det vill säga att veta var jag befann mig”.  

Medelvärdet för fråga 10 var 4,71 och standardavvikelsen var 1,97 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

Figur 18: Enkätsvaren för fråga 10. 
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Fråga 11. ”Jag upplevde att utformningen av avfarterna bidrog till att jag kände mig 

trygg och säker”.  

 

Medelvärdet för fråga 11 var 4,67 och standardavvikelsen var 1,76 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

Figur 19: Enkätsvaren för fråga 11. 

 

Fråga 12: ”Har Du några övriga kommentarer kring utformningen av avfarterna?” 

Elva testförare hade någon ytterligare kommentar kring utformningen av avfarterna. Tre 

förare ansåg att det var bra med den tydliga utformningen av avfarterna så att de bryter 

monotonin och blir svåra att missa. Flera kommentarer var positiva till att 

utformningarna hade naturtema. Någon tyckte extra mycket om himmelen vid 

Vällingbyavfarten medan någon annan kommenterade att han/hon inte gillade just 

himlen. Konsten i en tunnel får inte vara för ”konstig” ansåg man och Ekerös 

utformning med ekblanden ansågs mer rörig än Vällingbys moln. Det fanns endast två 

något negativa kommentarer och det var att Vällingbyhimlen inte tycktes om samt att 

skyltningen var knapp. 
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Tunnelns mitt 
”Följande frågor handlar om hur Du upplevde de färgfält som markerade tunnelns mitt. 
Ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst för varje påstående, samt skriv gärna en 
kommentar nedanför.” 

Fråga 13. ”Jag upplevde mittmarkeringen som distraherande, den tog 
uppmärksamhet från körningen”.  
 

Medelvärdet för fråga 13 var 4,0 och standardavvikelse var 2,25 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan.

 

Figur 20: Enkätsvaren och simulatorbild för fråga 13. 
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Fråga 14. ”Jag upplevde mittmarkeringen som stimulerande/uppiggande”.  
Medelvärdet för fråga 14 var 3,96 och standardavvikelse var 2,05 (n= 24) på den 
sjugradiga skalan. 

 

Figur 21: Enkätsvaren för fråga 14. 

 

Fråga 15. ”Jag upplevde att mittmarkeringen hjälpte mig att orientera mig i tunneln, 
det vill säga att veta var jag befann mig”. 
Medelvärdet för fråga 15 var 2,63 och standardavvikelse var 1,93 (n= 24) på den 
sjugradiga skalan.

 
Figur 22: Enkätsvaren för fråga 15. 
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Fråga 16 ”Jag upplevde att utformningen av mittmarkeringen bidrog till att jag kände 

mig trygg och säker”. 

Medelvärdet för fråga 16 var 2,67 och standardavvikelse var 1,61 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

Figur 23: Enkätsvaren för fråga 16. 

 

Fråga 17. ”Har Du några övriga kommentarer kring utformningen av 

mittmarkeringen?” 

Åtta testförare fällde kommentarer i relation till denna fråga. En kommentar var positiv 

(”bra med något som tar bort det grå”) medan resterande kommentarer handlade om att 

förarna inte förstod syftet med färgen, att färgen var för stark, markeringen gjorde att 

man kände sig osäker eftersom man inte visste vad den betydde eller att man tyckte att 

det borde varit andra färger. 
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Det stora tunnelrummet 
”Följande frågor handlar om hur Du upplevde det stora ”rummet” i mitten av 
tunneln. Ringa in den siffra som Du tycker stämmer bäst för varje påstående, samt 
skriv gärna en kommentar nedanför.” 

Fråga 18. ”Jag upplevde rummet som distraherande, det tog uppmärksamhet från 
körningen”. 
Medelvärdet för fråga 18 var 3,54 och standardavvikelse var 1,77 (n= 24) på den 
sjugradiga skalan.  

 

 

Figur 24: Enkätsvaren och simulatorbild för fråga 18. 
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Fråga 19. ”Jag upplevde rummet som stimulerande/uppiggande”. 

Medelvärdet för fråga 19 var 4,71 och standardavvikelse var 1,63 (n= 24) på den 
sjugradiga skalan. 

 

Figur 25: Enkätsvaren för fråga 19. 

 

Fråga 20. ”Jag upplevde rummet som tryggt och säkert”. 

Medelvärdet för fråga 20 var 4,17 och standardavvikelse var 1,61 (n= 24) på den 
sjugradiga skalan.

 
Figur 26: Enkätsvaren för fråga 20. 
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Fråga 21. ”Har Du några övriga kommentarer kring utformningen av rummet?” 

Fem testförare kommenterade tunnelrummet, tre av dessa förstod inte motivet med 

rummet men tyckte att det var ”uppiggande” och ”vackert”. Någon ville ha fler sådana 

rum medan en annan tyckte att det var svårt att få fokus tillbaka tillvägen vid rummets 

slut på grund av ”…mötet mellan de tvärgående linjerna..”.  

 

5.1.1 Allmänna frågor 
Fråga 22. ”Jag tyckte att det var enkelt att veta var i tunneln jag befann mig, det vill 

säga hur långt jag färdats i tunneln”. 

Medelvärdet för fråga 22 var 4,21 och standardavvikelse var 1,82 (n= 24) på den 

sjugradiga skalan. 

 

Figur 27: Enkätsvaren för fråga 22. 
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Fråga 23. ”Jag tyckte att det var enkelt att se var utrymningsvägarna fanns”.  
Medelvärdet för fråga 23 var 6,21 och standardavvikelse var 1,47 (n= 24) på den 
sjugradiga skalan. 

 

Figur 28: Enkätsvaren för fråga 23. 

 

Fråga 24. ”Jag tyckte att det var enkelt att hålla den rekommenderade hastigheten”. 
Medelvärdet för fråga 24 var 3,92 och standardavvikelse var 1,5 (n= 24) på den 
sjugradiga skalan.

 
Figur 29: Enkätsvaren för fråga 24. 
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Fråga 25. ”Vilken av tunnelutformningarna föredrar Du?” 

29.2% föredrog tunneln utan ljusslingor, 58,3 % föredrog tunneln med ljusslingor och 

12,5 % föredrog ingen framför den andra. 

 

Figur 30: Enkätsvaren för fråga 25. 

 

Fråga 26. ”Har Du några förslag på förbättringar av tunnelns utformning?” 

Femton testförare hade ett eller flera förslag till förbättringar. Elva av dessa tyckte att 

man skulle ha ännu mer dekoration; ”mer färger på väggarna, inte bara på avfarterna”, 

ännu mer färg…”, ”så ljust som möjligt…”, ”Måla vägarna…”, ”…gärna mer 

dekoration…”. Tre kommentarer rörde vägledning; Kista avfarten upplevdes som något 

otydlig, man efterlyste bättre markering för hur långt man kommit i tunneln och man 

ville ha tidigare och bättre annonsering av på/av-farter. Tre kommentarer var 

designförslag såsom ”fler punktmässiga utsmyckningar gärna i vägytan eller taket…”, 

”Mjuka färger och mjuka mönster…” och ”Om man ska dekorera använd inte linjer och 

streck.”. 
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Fråga 27. ”Upplevde Du några särskilda svårigheter under körningarna som Du vill 

kommentera?” 

 

Åtta testförare kommenterade svårigheter, av dessa var tre kommentarer relaterade till 

själva simulatorn (ex, ”Ibland lite skumpigt…”) och fem till tunnelutformningen. Någon 

tyckte att det kändes trångt när man passerade ett annat fordon, någon tyckte att det var 

svårt att få en uppfattning om hur lång tunneln var och ytterligare någon upplevde att de 

nästan somnade när de körde tunneln utan ljusslingor. 

 

Fråga 28. ”Avslutningsvis, har Du några övriga kommentarer som Du vill dela med 

Dig av?” 

 

Åtta testförare lämnade kommentarer i relation till denna fråga. Flera kommentarer 

rörde simulatorn och det goda omhändertagandet runt studien. De fyra tunnelrelaterade 

kommentarerna rörde att det var positivt med dekoration och variation i tunneln samt att 

någon önskade tidigare avisering av påfart. 
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