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Förord

Denna rapport har skrivits på uppdrag av Vägverket Stockholm.

Vid planeringen av studien deltog Håkan Alm mycket aktivt. Han tog också

fram använda frågeformulär.

Mats Lidström skapade den simulerade tunneln. Håkan Jansson utvecklade

mätprogram till simulatorkörningarna och tog fram de rådata som använts i analy-

serna av insamlade beteendedata.

Sven-Åke Lindén svarade, med assistans av Birgitta Rahm, för fältmätningarna

i Ekebergstunneln. Harry Sörensen tog fram mätprogram till dessa fältmätningar.

Bea Söderström svarade för simulatorkörningarna.

Ann-Sofie Senneberg har svarat för redigeringen av rapporten.

Gabriel Helmers fungerade som lektör vid det seminarium där denna rapport

granskades.

Ett tack riktas till SAAB Automobil i Trollhättan, som ställde en SAAB 9000

CDE till VTTI:s förfogande att användas som försöksbil.

Ett stort tack riktas till Heert Daas, Statens Veivesen i Oslo, som såg till att för-

söket i Ekebergstunneln kunde genomföras, och som också ställde ritningar över

tunneln till VTT:s förfogande så att den kunde återskapas i VTT:s körsimulator.
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Körbeteende i verklig och simulerad vägtunnel - En valideringsstudie

av Jan Törnros

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTT

581 95 LINKÖPING

Sammanfattning

Syftet med studien var att validera körbeteende i en simulerad vägtunnel. Hastig-

hetsval och val av sidoläge studerades för 20 försökspersoner i en verklig tunnel

och i samma tunnel, inlagd i VTTI:s körsimulator. Samtliga körningar i den verk-

liga tunneln gjordes innan körningarna i den simulerade tunneln.

Försökspersonerna instruerades att köra som man normalt gör i en vägtunnel

med hastighetsbegränsning 70 km/h.

Man fann att medelhastigheten var högre i den simulerade än i den verkliga

tunneln. Skillnaden var 8,6 km/h. Borttagande av information från hastighets-

mätare hade samma effekt i båda fallen med en liten hastighetsökning som följd; i

genomsnitt ca 3 km/h. Också skillnaden mellan körfält var likartad i båda fallen.

Hastighetsvariationen var i båda fallen något mindre när man hade tillgång till

information från hastighetsmätaren än när detta ej var fallet. Även skillnaden

mellan körfält var likartad i den simulerade och i den verkliga tunneln.

Beträffande sidoläge, lade man sig längre från tunnelväggen i den verkliga än i

den simulerade tunneln. Skillnaden var 13 cm. I både den verkliga och den simu-

lerade tunneln låg man längre från den närmaste tunnelväggen när denna befann

sig till vänster än när den befann sig till höger. Den uppmätta skillnaden var i

genomsnitt 39 cm på raksträcka och 34 cm i kurva.

Sidolägesvariationen var ungefär lika stor för den verkliga och den simulerade

tunneln på rak väg. I kurva var dock variationen något större i den simulerade

tunneln.

Reliabiliteten var god i den verkliga tunneln, men inte fullt så god i den simule-

rade.

Resultatet från beteendemätningarna tyder på att den absoluta validiteten upp-

visar vissa brister, särskilt beträffande val av hastighet, medan däremot den rela-

tiva validiteten är god såväl för hastighet som för sidoläge. Beräkningarna av den

absoluta validiteten är dock mindre väl kontrollerade, då samtliga mätningar i den

verkliga tunneln gjordes före mätningarna i den simulerade tunneln.

Även subjektiva effekter studerades:

Ingen skillnad framkom mellan verklig och simulerad tunnel beträffande upp-

levt obehag. Däremot framkom en liten skillnad på frågan om det kändes annor-

lunda att köra i tunnel jämfört med på annan väg; man tyckte det var något

obehagligare att köra i tunneln än på annan väg i den verkliga situationen, medan

ingen sådan tendens förelåg för den simulerade situationen.

Man tyckte det var lättare att hålla önskad hastigheten i den verkliga än i den

simulerade tunneln. Däremot upplevde man såväl i den simulerade som i den

verkliga situationen att det var ungefär lika svårt att hålla önskad hastighet i tunnel

som på annan väg.

Ingen skillnad framkom mellan verklig och simulerad tunnel vad gäller svårig-

het att hålla önskat sidoläge.
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II

Inga skillnader framkom mellan den simulerade och den verkliga tunneln

beträffande upplevelse av mentala eller fysiska krav, tidspress, möda eller frustra-

tionsnivå. Däremot upplevde man att man presterade något bättre i den verkliga

tunneln.

16 personer upplevde att den verkliga tunneln åtminstone vid någon punkt

lutade i körriktningen, medan detta antal för den simulerade tunneln var obetydligt

större.

Åtta individer upplevde att den verkliga tunneln, åtminstone vid någon punkt,

lutade "åt sidan. Motsvarande antal för den simulerade tunneln var obetydligt

större.
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Driving behaviour in a real and a simulated road tunnel

by Jan Törnros

Swedish National Road and Transport Research Institute, VTI

SE-581 95 LINKÖPING Sweden

Summary

The aim was to validate driving behaviour in a simulated road tunnel. Speed and

lateral position of 20 subjects were measured in a real tunnel and in the same

tunnel implemented in the VTT Driving Simulator. The field trial preceded the

simulated trials for all subjects.

The subjects were instructed to drive as they normally do in a road tunnel with

a 70 km/h speed limit.

Driving speed was higher in the simulated tunnel than in the real tunnel; the

difference was 8.6 km/h. Elimination of speed information from the speedometer

caused a speed increase in both situations of about 3 km/h. Also the difference

between driving lanes was similar in both cases.

Speed variation was smaller when information from the speedometer was

available than when it was not in both cases. Also the difference between driving

lanes was similar in both situations.

Regarding lateral position, subjects positioned themselves further away from

the nearest tunnel wall in the real tunnel than in the simulated tunnel. The

difference was 13 cm. In both situations the distance to the nearest wall was

greater when it was located to the left of the driver than on the opposite side. The

measured difference was 39 cm in the straight section och 34 cm in the curved

section of the tunnel.

Lateral position deviation was about the same when the road was straight, but

on the long curved section it was somewhat greater in the simulated tunnel.

Test-retest reliability was satisfactory for the real tunnel but not quite as good

for the simulated tunnel.

The results regarding driving behaviour indicate that behavioural validity, in

absolute terms, was not quite satisfactory, especially regarding choice of speed,

whereas relative validity was good regarding both driving speed and lateral

position. It should be borne in mind, though, that the calculations regarding

absolute validity suffer from a certain lack of control, since all measurements in

the real tunnel always preceded those in the simulated tunnel.

Subjective effects were also studied:

There was no difference between the real and simulated tunnels regarding

experienced discomfort. A small difference appeared, however, for a question

concerning whether it felt different to drive in the tunnel compared to the open

road; in the real situation it felt more uncomfortable in the tunnel than otherwise,

whereas no such tendency appeared for the simulated case.

Subjects further reported that they found it somewhat more difficult to keep the

chosen speed in the simulated tunnel. In both cases it was felt that there was no

difference in this respect between tunnel and open road.

No difference between the real and the simulated tunnel appeared regarding

difficulty in keeping the chosen lateral position.
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IV

There was no difference between the real and the simulated situations regarding

subjective reports on mental or physical demands, time pressure, effort, or

frustration. Performance level was, however, rated somewhat higher for the real

tunnel.

The number of subjects who reported that the vertical alignment was different

from zero was approximately the same for the real tunnel and the simulated

tunnel.

The same conclusion is valid regarding the number of subjects who reported

that the road surface was slanting sideways.
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1 Inledning

VTT:s körsimulator har börjat användas som ett planeringsverktyg för frågor

rörande vägtunneldesign (Nordmark m.fl. 1995). För att detta ska vara menings-

fullt krävs att överensstämmelsen mellan verklig och simulerad tunnel är tillräck-

ligt god. Framför allt är det viktigt att trafikanters körbeteende i samband med

körningen är tillräckligt likartat i de två situationerna. Det är med andra ord

väsentligt att körsimulatorn uppvisar tillräcklig validitet med avseende på kör-

beteende (denna typ av validitet benämns ofta prediktiv validitet).

Denna prediktiva validitet kan beskrivas ur två aspekter, absolut validitet

respektive relativ validitet. Den förstnämnda hänför sig till den numeriska

överensstämmelsen mellan beteendedata inhämtade i körsimulatorn och i den

verkliga situationen, medan den relativa validiteten gäller överensstämmelsen

beträffande effekter av olika variationer i köruppgiften (Harms, 1994).

För att en körsimulator ska vara ett användbart forskningsverktyg krävs att den

relativa validiteten är tillfredsställande, dvs. att man får samma, eller åtminstone

liknande, effekter i de två situationerna. Den absoluta validiteten är inget nödvän-

digt krav, med tanke på att de frågor man vill besvara i forskningssammanhang

nästan uteslutande rör effekter av olika påverkansfaktorer.

För att få en allsidig bild av en körsimulators prediktiva validitet vad gäller

körbeteende i tunnlar vore det önskvärt att studera detta beteende i olika trafik-

situationer i olika typer av tunnlar. Av olika skäl är man emellertid hänvisad till

att begränsa sig kraftigt beträffande detta önskemål, vilket givetvis påverkar

generaliseringsmöjligheterna. Det är inte heller möjligt att utan vidare generalisera

till andra beteendemått än de man väljer att studera.

För att hålla den experimentella situationen under så god kontroll som möjligt

avsågs i det här aktuella försöket att enbart studera körbeteendet i en tunnel helt

utan annan trafik. En befintlig tunnel valdes ut för studien, Ekebergstunneln i

Oslo. Effektmått var hastighet (medelvärde, standardavvikelse) och sidoläge

(medelvärde, standardavvikelse). Dessutom inhämtades data beträffande upplevel-

ser av tunnelkörningen. Försöket avsåg att utröna den absoluta, och, framför allt,

den relativa validiteten i denna situation.
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2 Metod

2.1 Apparatur

VTTI:s körsimulator och en instrumenterad bil användes i försöket. Körsimulatorn

är av avancerad konstruktion som har ett rörelsesystem, ett vidvinkligt (1209%*)

visuellt system, ett vibrationsgenererande system, ett ljudsystem samt ett tempe-

raturreglerande system (Nilsson, 1989, 1993; Nordmark, 1994). Dessa delsystem

kan kontrolleras på ett sådant sätt att föraren får en upplevelse som nära påminner

om verklig bilkörning.

Hela rörelsesystemet användes ej i försöket. Det visades sig nämligen att flera

försökspersoner drabbades av illamående vid simulatorkörningarna. Anledningen

till detta antogs vara att man hade att utföra ett stort antal relativt kraftiga accele-

rationer och inbromsningar under kort tid. Av detta skäl uteslöts simulering av

krafter i körriktningen. Därefter drabbades ingen längre av illamående. De som

redan genomfört sina simulatorkörningar med fullständigt rörelsesystem (fem

individer) fick göra om dessa körningar efter denna modifiering. Endast data

insamlade med det modifierade systemet användes i analyserna.

Körsimulatorns förarkabin var en vänsterstyrd SAAB 9000.

Den instrumenterade bilen var en vänsterstyrd SAAB 9000 CDE (årsmodell

1995) - en extremt motorstark bil, identisk med den fordonsmodell som användes

i körsimulatorn. Den hade, i likhet med körsimulatorn, manuell växellåda och var

utrustad med apparatur för mätning av hastighet och sidoläge. Sidoläget mättes

som avståndet mellan en nollpunkt rakt under en på biltaket monterad video-

kamera och vägens sidolinjer (se figur 1). Inhämtade mätdata transformerades till

ett medelvärde för var 5:e meter och lagrades på datamediumför senare analys.

I körsimulatorn mättes hastighet och sidoläge med samplingstrekvens 10 Hz.

sx (. 3 .

 

Figur I Den instrumenterade försökshbilen

I dessa mätningar förekom vissa mättel.

Mättelen kan vara av två typer. slumpmässiga respektive systematiska fel. Den

första typen påverkar inte skattningar av effektstorlekar, men har betydelse på så
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sätt att stora slumpfel kan göra det svårt att påvisa effekter. Systematiska fel är

allvarligare, då dessa kan påverka skattningarna av effektstorlekar.

Inga systematiska mätfel förekom vid simulatorkörningarna.

I det verkliga fallet förekom dock vissa systematiska mätfel. Mätfelen vid

hastighetsmätningarna bedöms dock vara små och sakna betydelse för utfallet av

gjorda jämförelser. De kan genomgående betraktas som slumpfel.

Däremot är sidolägesmåttet behäftat med mätfel som i vissa fall kan ha påver-

kat resultatet av gjorda jämförelser. De mätfel som förekommer i körsimulatorn är

mycket små, medan de i det verkliga fallet är större. För det första finns ett mätfel,

som beror på mätonoggrannhet hos mätutrustningen, som bedömts vara av stor-

leksordningen +2 cm. Vidare tillkommer ett mätfel, förorsakat av bilens svajning

under färd. Storleken hos detta mätfel är inte känt, men är förmodligen av minst

samma storlek som det förstnämnda mätfelet. Dessa mätfel kan ha påverkat

sidolägesvariationsmåttet, så att erhållna värden är något för stora. Förmodligen är

emellertid dessa systematiska fel mycket små. Medelvärdesskattningarna bör inte

ha påverkats av dessa mätfel.

Ytterligare en typ av mätfel tillkommer emellertid för den verkliga tunneln. Vid

kalibreringen av mätapparaturen fanns inga personer i bilen. Vid testkörningarna

satt däremot en försöksperson och en försöksledare i bilen, och de satt båda på

bilens vänstra sida. Denna felkälla, som är av statisk natur, har bedömts uppgå till

storleksordningen drygt 2 cm vid de sidolägen som uppmättes i försöket. Detta

innebär att, när man haft tunnelväggen på den vänstra sidan, utgör erhållna mät-

värden små överskattningar av sanna värden. När man hade tunnelväggen på den

högra sidan, är erhållna mätvärden i stället små underskattningar av sanna värden.

Detta mätfel har påverkat medelvärdesskattningarna, men inte variationsberäk-

ningarna, på ett systematiskt sätt.

2.2 Tunnelsektion

Försöket genomfördes i en sektion av Ekebergstunneln i Oslo, som ännu inte hade

öppnats för trafik (figur 2). Denna tunnel lades också in i VTTI:s körsimulator.

0 ' 2 dt? låt tis XVI.-XX

1600 2700 *>

Höger Mitt- Vänster

körfält körfält körfält

Figur 2 Tunnelns sträckning med ungefärliga avståndsangivelser (m)

Figur 3 och 4 visar utseendet hos en sektion av tunneln; i det verkliga och i det

simulerade fallet.
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Figur 3 Den verkliga tunneln

 

Figur 4 Den simulerade tunneln

Tunneln var tillverkad i betong med synliga skarvar mellan de ingående

betongelementen. Beroende på viss visuell distortion simulerades emellertid

endast de upprepade skarvarna i bildens mellersta del (+ 207). Längre ut i peri-

ferierna presenterades endast en jämngrå väggyta. De installationer som var mon-

terade på väggarna simulerades emellertid ända längst ut i periferierna (£60*).

Taket var mörkt med lampor monterade i rader i körriktningen. Skyltad hastig-

hetsbegränsning i tunneln var 70 km/h.

Körfältsbredden varierade mellan körfälten enligt följande (gäller såväl den

verkliga som den simulerade tunneln):

Vänster körfält hade bredden 3,25 m från mätsträckans inledning vid 1590 m

till den långa kurvan som började strax efter 2200 m (kurvradie 375 m), där kör-

fältet var breddat till 3,65 m. Mätningen avslutades vid 2740 m.

Mittkörfältet hade bredden 3,50 m från 1590 m till den länga kurvan, där kör-

fältet var breddattill 3,65 m. Aven här avslutades mätningen vid 2740 m.

Höger körfält hade samma bredd som det vänstra körfältet från 1590 m till den

långa kurvan. där körfältet var breddat till 3,75 m. Mätningen avslutades vid 2570

m.

Mätning av körbeteende gjordes i båda körriktningarna.

Den totala mätsträckan i vänster körfält och mittkörfältet var således 2 x 1150

m, och i det högra körfältet 2 x 980 m.
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Tunneln hade viss lutning i körriktningen. Före mätsträckan i början av tunneln

lutade körbanan uppåt med maximalt 4,4 %. Från mätsträckans inledning vid 1590

m till ca 2570 m lutade tunneln svagt utför, 1,85 %, medan lutningen i den senare

delen av tunneln var något större, 2,6 %. Det högra körfältet hade dock delvis en

annan lutning i den långa kurvan efter 2200 m; från ca 2400 m och till mätsträck-

ans slut vid 2570 m lutade tunneln uppåt med ca 4,5 %. På inbromsningssträckan

planade dock tunneln ut och lutade mycket svagt utför (mindre än 1 %). Samma

lutningsförhållanden gällde för den simulerade tunneln.

Dessa lutningsförhållanden simulerades även genom inverkan på motorns

varvtal.

Lutningen i sidled (tvärfallet) var i den verkliga tunneln maximalt 7 %, medan

ingen lutning i sidled förekom i den simulerade tunneln.

2.3 Försökspersoner

20 försökspersoner (9 män, 11 kvinnor), samtliga med giltiga körkort deltog i stu-

dien. Åldern varierade mellan 23 och 52 år (medelålder 38,5 år). Enligt egen upp-

gift varierade körvanan (normal årlig körsträcka) mellan 300 och 6000 mil

(medelvärde 1825 mil).

2.4 Försöksdesign

Designen var upprepad mätning. Samtliga försökspersoner deltog således i samt-

liga i försöket ingående betingelser.

Varje försöksperson gjorde tolv genomåkningar av tunneln, sex i vardera rikt-

ningen. Två genomåkningar gjordes i vart och ett av de tre körfälten, i det ena

fallet med, och i det andra fallet utan, tillgång till information från hastighets- och

varvräknare (i det sistnämnda fallet var mätarna förtäckta med en pappskiva). I

den simulerade tunneln kopplades dessa mätare i stället ur.

För reliabilitetsberäkningar gjorde varje försöksperson två extra genom-

åkningar av tunneln i vardera körriktningen i ett av körfälten; i det ena fallet med

fungerande hastighets- och varvräknare, medan dessa mätare var förtäckta eller

urkopplade i det andra fallet.

För kontroll av positionseffekter roterades presentationsordningen mellan kör-

fält över försökspersoner. Hälften av försökspersonerna hade i de sex första

genomåkningarna tillgång till information från hastighets- och varvräknare, medan

mätarna var förtäckta (eller urkopplade) i resterande körningar. För övriga för-

sökspersoner var denna ordning omkastad.

Samma design tillämpades i den simulerade och den verkliga tunneln (Bilaga

1).

Av tidsskäl genomfördes samtliga körningar i den verkliga tunneln före kör-

ningarna i körsimulatorn. Kontrollen av positionseffekter är således ej tillfyllest

vad gäller jämförelser mellan verklig och simulerad tunnel, dvs. frågor rörande

den absoluta validiteten. Däremot finns det ingen anledning att förmoda att detta

skulle utgöra något större problem beträffande jämförelser av effekter av bete-

endepåverkande variabler i det verkliga och i det simulerade fallet, dvs. frågor

som gäller för den relativa validiteten.

Förutom de jämförelser som rör den absoluta validiteten, studerades vad gäller

den relativa validiteten effekter av några beteendepåverkande variabler. För

hastighetsdata var dessa: tillgång till information från hastighets- och varvtals-
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räknare samt körfält. Beträffande den första variabeln, är det ett rimligt antagande

att tillgång till sådan information bör ha en hastighetsdämpande effekt. Beträf-

fande den andra faktorn, körfält, bör hastigheten bli lägre i det högra körfältet,

med tanke på att detta körfält avviker från den övriga tunneln och går i en förhål-

landevis trång tunnel med något mindre kurvradie vid ingången i denna trängre

sektion.

För sidolägesdata var dessa beteendepåverkande variabler: tunnelväggens

placering samt kurvradie. Beträffande den första variabeln, bör man, förutsatt att

tunnelväggen har en avvisande effekt, lägga sig längre ut från denna vägg när man

har den på sin vänstra sida än när den befinner sig på den motsatta sidan (förutsatt

att bilen är vänsterstyrd). Den andra faktorn, kurvradie, bör påverka sidoläget med

tanke på tendensen att lägga sig nära innerkurvan. Man kan även förvänta sig en

interaktion mellan kurvradie och tunnelväggens placering.

2.5 Procedur

Alla försökspersoner genomförde testkörningarna först i den verkliga tunneln.

Motsvarande körningar i körsimulatorn genomfördes ungefär 3 månader senare.

I både det verkliga och det simulerade fallet inledde varje försöksperson

sessionen med att köra bilen ungefär 20 minuter utanför tunneln. I tunneln gjordes

tre genomåkningar innan själva försöket.

De instruktioner som meddelades före försöket var identiska i det verkliga och

det simulerade fallet. Man instruerades att köra som man normalt kör i en tunnel

med hastighetsbegränsningen 70 km/h(Bilaga 2).

Efter genomfört testprogram besvarades ett antal frågor angående upplevelser i

samband med tunnelkörningen. Frågor ställdes angående upplevt obehag, hastig-

hetshållning, sidolägeshållning, upplevelse av lutning samt mental belastning

enligt NASA-RTLX-formuläret (Hart & Staveland, 1988). Bilaga 5 visar använda

frågeformulär.

2.6 Analys av data

Samtliga beteendedata har analyserats med hjälp av variansanalys (upprepad mät-

ning). Såväl huvudeffekter av ingående oberoende variabler som interaktioner

dem emellan har analyserats. Samtliga dessa analyser har utförts på 95 % signifi-

kansnivå (0 = 0,05).

För samtliga signifikanta F-kvoter har även beräknats 0" (Omega-kvadrat), ett

mått på förklarad varians (Keppel, 1982). Signifikanta interaktioner har studerats

vidare med avseende på enkla effekter. I syfte att kontrollera o-nivån har härvid

signifikansnivåerna skärpts enligt rekommendation av Kirk (1968).

Upplevelsedata har analyserats med icke-parametriska metoder. Även dessa

analyser har utförts på 95 % signifikansnivå.

Dessutom har reliabilitetsberäkningar utförts beträffande använda beteende-

mått.
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3 Resultat

3.1 Resultat beträffande körbeteende

3.1.1 Hastighet

Effekter av följande oberoende variabler har analyserats med variansanalys:

e simulator (simulerad tunnel - verklig tunnel)

e körfält (vänster, mitt-, höger)

e hastighetsmätare (med - utan)

Bilaga 3 ger exempel på resultat av hastighetsmätningar.

3.1.1.1 Hastighetsnivå

Medelhastighet

 

  

   

  

(km/h)

100 -

-- Simulerad tunnel med
90 - hastm

.../'x -&- Simulerad tunnel utan

80 ] hastm
x --Verklig tunnel med

= hastm
70 - .

-- Verklig tunnel utan

hastm
60 -

50 t t

Vänster Mittkörfält Höger

körfält körfält

Figur 5 Medelhastighet (km/h) i den verkliga och den simulerade tunneln

Figur 5 visar hastigheten i den verkliga och den simulerade tunneln i de tre kör-

fälten, med och utan tillgång till information från hastighetsmätare. Variansana-

lysen sammanfattas i tabell 1.

 

 

 

Tabell 1 Variansanalys av medelhastighet (km/h)

Källa Frihets- F-värde Signifikans- 0

grader nivå

Simulator 1,19 26,06 © 0,00] 0,36

Körfält 2,38 12,40 = 0,01 0,04

Simulator x körfält 2,38 2,61 Ej sign.

Hastighetsmätare 1,19 9,75 © 0,01 0,03

Simulator x 1,19 2,94 Ej sign.

hastighetsmätare

Körfält x 2,38 2,56 Ej sign.

hastighetsmätare

Simulator x körfält x 2,38 0,15 Ej sign.

hastighetsmätare       
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Figur 5 visar att man körde snabbare i den simulerade än i den verkliga tunneln.

Skillnaden är 8,6 km/h. Tabell 1 visar att skillnaden är signifikant. * = 0,36, dvs.

drygt 1/3 av variationen i effektmåttet förklaras av denna faktor. Resultatet tyder

på bristande absolut validitet.

Vidare är skillnaden mellan de tre körfälten signifikant. Det erhållna 0"-värdet

visar att 4 % av variationen förklaras av denna faktor.

Parvisa jämförelser (enl. Tukey) visar att man körde långsammare i det högra

körfältet än i övriga två körfält. Den genomsnittliga skillnaden mellan det högra

körfältet och de andra körfälten var 2,9 km/h.

Däremot finns ingen interaktion mellan simulator och körfält. Den funna

effekten av körfält gäller således för både den verkliga och den simulerade

tunneln, vilket tyder på god relativ validitet.

Slutligen framträder en effekt av hastighetsmätare. 3 % av variationen förklaras

av denna faktor.

Man körde således långsammare när man hade tillgång till information från

hastighetsmätare än när detta ej var fallet. Skillnaden var i genomsnitt 2,7 km/h.

Däremot finns ingen interaktion mellan simulator och hastighetsmätare. Effek-

ten av hastighetsmätare gäller således såväl för den verkliga som den simulerade

tunneln, återigen ett tecken på god relativ validitet.

Ingen interaktion mellan körfält och hastighetsmätare erhölls. Inte heller trip-

pelinteraktionen i tabell 1 är signifikant.

3.1.1.2 Hastighetsvariation

Hastighetens standardavvikelse under var och en av samtliga genomåkningar av

tunneln utgör rådata i de analyser som utförts.

 

 
 
 

   

  

Hastighets -

variation

(km/h) -
10 - Simule rad tunnel med

hastm

8 - -8- Sim tunnel utan

FM

haStm

29 &-- / ---Verklig tunnel med

4 stt=== hastm

-- Verklig tunnel utan

2 - has tm

0 T L 1

Vänster Mittkörfält Höger

körfält körfält

Figur 6 Hastighetsvariation (km/h) i den verkliga och den simulerade

tunneln

Figur 6 visar hastighetsvariationen i den verkliga och den simulerade tunneln i

de tre körfälten, med och utan tillgång till information från hastighetsmätare.

Variansanalysen sammanfattas i tabell 2.
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Tabell 2 Variansanalys av hastighetsvariation (km/h)

 

 

      

Källa Frihets- F-värde Signifikans- 0"

grader nivå

Simulator 1,19 12,49 = 0,01 0,29

Körfält 2,38 13,12 = 0,001 0,06

Simulator x körfält 2,38 5,72 = 0,01 0,02

Hastighetsmätare 1,19 7,35 © 0,05 0,05

Simulator x 1,19 0,78 Ej sign.

hastighetsmätare

Körfält x 2,38 0,01 Ej sign.

hastighetsmätare

Simulator x körfält x 2,38 1,13 Ej sign

hastighetsmätare
 

Figur 6 och tabell 2 visar att hastighetsvariationen var större i den simulerade

än i den verkliga tunneln. Skillnaden är 1,6 km/h. o*"-värdet visar att 29 % av

variationen i effektmåttet förklaras av denna faktor. Resultatet tyder på bristande

absolut validitet.

Dessutom är skillnaden mellan de tre körfälten signifikant. 6 % av variationen

förklaras av denna faktor.

Emellertid finns en interaktion mellan simulator och körfält. Analys av enkla

huvudeffekter visar att hastighetsvariationen var större i den simulerade än i den

verkliga tunneln för samtliga körfält. Skillnaden var 1,7, 1,0 samt 2,1 km/h i

respektive körfält. I den simulerade tunneln var variationen större i det högra kör-

fältet än i de två övriga körfälten (skillnad 1,2 km/h). För den verkliga tunneln var

däremot variationen inte märkbart olika i de tre körfälten. Denna skillnad i utfall

mellan verklig och simulerad tunnel tyder på att den relativa validiteten ej är helt

tillfyllest. Dock visar det låga o"-värdet beträffande interaktionen (2 %) att denna

är svag och ej bör tillmätas stor betydelse.

Även effekten av hastighetsmätare är tydlig. Denna faktor förklarar 5 % av

variationen i effektmåttet. Figur 6 visar att hastighetsvariationen var mindre när

man hade tillgång till information från hastighetsmätaren än när detta ej var fallet.

Däremot föreligger ingen interaktion mellan simulator och hastighetsmätare.

Den erhållna effekten av hastighetsmätare (0,7 km/h) gäller således för både den

verkliga och den simulerade tunneln, vilket tyder på god relativ validitet.

Ingen interaktion mellan körfält och hastighetsmätare erhölls. Inte heller

trippelinteraktionen i tabell 2 är signifikant.

3.1.2 Sidoläge

I analysen avsågs att belysa betydelsen av tunnelväggens placering.

Det analyserade sidolägesmåttet utgjordes av avståndet mellan bilens mitt och

mitten på kantlinjen längs den närmast belägna tunnelväggen.

Körfältsbredden varierade mellan olika delar av tunneln (se avsnitt 2.2). Då

detta påverkade utfallet av sidolägesmätningen, gjordes jämförelser endast för

delsträckor med samma bredd. Sidoläget analyserades således separat för

raksträcka och kurva. För raksträckan jämfördes endast det vänstra och det högra
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körfältet. För den långa kurvan jämfördes endast det vänstra körfältet och mittkör-

fältet.

Bilaga 4 ger exempel på resultat av sidolägesmätningar.

3.1.2.1 Genomsnittligt sidoläge

3.1.2.1.1 Raksträcka

Effekter av två oberoende variabler har analyserats (variansanalys):

simulator (verklig tunnel, simulerad tunnel)

tunnelvägg (till vänster, till höger)

 

   

  

Sidoläge

(m)
3 -

2,5 -

2 - -0- Sim ulerad tunnel

15 - -- Verklig tunnel

1 -

0,5

0

Tunnelvägg Tunne lvägg

till vänster till höger

Figur 7 Genomsnittligt sidoläge (m) i den verkliga och den simulerade

tunneln på raksträcka

Figur 7 visar sidoläget i den verkliga och den simulerade tunneln, uppdelat på

tunnelvägg till vänster och till höger (oavsett körriktning). Tabell 3 visar utfallet

av variansanalysen.

 

 

 

Tabell 3 Variansanalys av sidoläge (m) på raksträcka

Källa Frihets- F-värde Signifikans- 0"

grader nivå

Simulator 1,19 83,58 ©0,001 0,07

Tunnelvägg 1,19 50,68 © 0,00] 0,52

Simulator x tunnelvägg 1,19 0,46 Ej sign.       

Figur 7 visar att man låg längre från kantlinjen i den verkliga tunneln. Skillna-

den var i genomsnitt 13 cm. Tabell 3 visar att denna skillnad mellan verklig och

simulerad tunnel är signifikant. 7 % av variationen i effektmåttet förklaras av

denna faktor.

Anm: uppskattad skillnad mellan verklig och simulerad tunnel påverkas inte av

det systematiska mätfelet (mätfelen tar ut varandra; se avsnitt 2.1).

Även skillnaden mellan tunnelvägg till vänster och höger är signifikant. Man

låg således längst från kantlinjen när man hade tunnelväggen till vänster. Skillna-

den är 39 cm i genomsnitt. Effekten är stor; mer än halva variationen i effekt-

måttet förklaras av denna faktor.
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Däremot föreligger ingen interaktion mellan simulator och tunnelväggens

placering. Skillnaden mellan tunnelvägg till vänster och till höger (39 cm) gäller

således i båda situationerna, vilket tyder på god relativ validitet.

Anm: det systematiska mätfelet innebär att skillnaden mellan de två betingel-

serna för den verkliga tunneln i verkligheten är något mindre än erhållen skillnad;

den sanna skillnaden är sannolikt 4-5 cm mindre än den uppmätta. Detta mätfel

påverkar dock inte utfallet i stort beträffande de resultat som visas i figur 7.

3.1.2.1.2 Kurva

Effekter av tre oberoende variabler har analyserats (variansanalys):

e simulator (verklig tunnel, simulerad tunnel)

e tunnelvägg (till vänster, till höger)

e kurva (vänster-, höger-).

 

 
   

   

  

Sidoläge

(m)
3 -

-#- Sim tunnel,

2,5 - så vänsterkurva

a . x s --Sim ulerad tunnel,
högerkurva

1,5 - - -- Verklig tunnel,
vänsterkurva

17 -- Verklig tunnel,
0,5 - högerkurva

0

Tunne lvägg Tunne lvägg

till vänster till höger

Figur 8 Genomsnittligt sidoläge (m) i den verkliga och den simulerade

tunneln i kurva

Figur 8 visar sidoläget i den verkliga och den simulerade tunneln, i vänster- och

högerkurva, uppdelat på tunnelvägg till vänster och till höger. Resultatet av

variansanalysen visas i tabell 4.

 

 

 

Tabell 4 Variansanalys av sidoläge (m) i kurva

Källa Frihets- F-värde Signifikans- 0

grader nivå

Simulator 1,19 21,00 © 0,00 1 0,10

Tunnelvägg 1,19 44,82 © 0,00] 0,19

Simulator x tunnelvägg 1,19 0,23 Ej sign.

Kurva 1,19 0,06 Ej sign.

Simulator x kurva 1,19 0,05 Ej sign

Tunnelvägg x kurva 2,38 89,29 © 0,00 1 0,47

Simulator x tunnelvägg 2,38 13,94 0,01

x kurva       
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Skillnaden mellan verklig och simulerad tunnel är signifikant. 10 % av varia-

tionen i effektmåttet förklaras av denna faktor.

Man låg i genomsnitt 13 cm längre från kantlinjen i den verkliga tunneln.

Denna skattning påverkas inte av de systematiska mätfelen.

Vidare är skillnaden mellan väggen till höger eller vänster signifikant. 19 % av

variationen i effektmåttet förklaras av denna faktor.

Man lade sig således längre från kantlinjen när man hade tunnelväggen till

vänster än när man hade den till höger. Den genomsnittliga skillnaden är 34 cm.

Ingen interaktion simulator x tunnelvägg framträder. Skillnaden mellan tunnel-

vägg till vänster och till höger (34 cm) gäller således oavsett körfält, återigen ett

tecken på god relativ validitet.

Anm: det systematiska mätfelet innebär att skillnaden mellan de två betingel-

serna för den verkliga tunneln i verkligheten är något mindre än erhållen skillnad

(4-5 cm). Den enda konsekvensen av detta är att totalskillnaden mellan

tunnelvägg till vänster och till höger är något mindre än vad beräkningarna visat;

ungefär 32 cm.

Ingen huvudeffekt av kurvtyp framträder. Inte heller interaktionen mellan

kurvtyp och simulator är signifikant.

Emellertid är interaktionen tunnelvägg x kurva signifikant. Effekten är stor;

47 % av variationen i effektmåttet förklaras av denna interaktion. Visserligen är

även interaktionen simulator x tunnelvägg x kurva signifikant. Denna trippelinter-

aktion är dock mycket svag; endast 1 % av variationen i effektmåttet förklaras av

denna interaktion.

Trippelinteraktionen tyder dock på att interaktionen mellan tunnelvägg och

kurva har något olika utseende för den verkliga och den simulerade tunneln.

Analys av enkla interaktionseffekter visar att interaktionen mellan tunnelvägg

och kurva i båda fallen är signifikant.

Analys av enkla huvudeffekter i den simulerade tunneln visar att när man körde

i vänsterkurva låg man längre från kantlinjen när man hade tunnelväggen på den

högra sidan än när man hade den på vänster sida. I högerkurva var resultatet

omkastat. Vidare finner man att när man hade tunnelväggen till vänster låg man

längre från kantlinjen när man körde i högerkurva än i vänsterkurva. När man

hade tunnelväggen på den högra sidan var läget omkastat.

Analysen av enkla huvudeffekter i den verkliga tunneln ger samma resultat,

men med en skillnad; skillnaden mellan tunnelvägg till vänster och till höger är ej

signifikant när man kör i vänsterkurva. Tendensen är dock densamma som för den

simulerade tunneln.

Den påvisade trippelinteraktionen är så svag att den knappast kan påverka slut-

satsen att utfallet även i detta fall tyder på god relativ validitet.

Anm: Det systematiska mätfel som konstaterats innebär att skillnaden mellan

de två betingelserna för den verkliga tunneln i verkligheten är något större än

erhållen skillnad beträffande vänsterkurvan (ca 4-5 cm), medan förhållandet är det

motsatta för högerkurvan. Mätfelet är inte stort, men bidrar till att minska den

skillnad mellan verklig och simulerad tunnel som visas i figur 8.

3.1.2.2 Sidolägesvariation

Sidolägets standardavvikelse under var och en samtliga genomåkningar av tunneln

utgör rådata i analyserna.
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De värden som erhållits från den verkliga tunneln är förmodligen, med tanke på

de systematiska mätfelen, något för stora. Emellertid är denna effekt förmodligen

försumbar och kan inte rimligtvis ha påverkat utfallet beträffande de effekter som

studerats nedan.

3.1.2.2.1 Raksträcka

Effekter av två oberoende variabler har analyserats (variansanalys):

e simulator (verklig tunnel, simulerad tunnel)

e tuhnelvägg (till vänster, till höger)

 

   
 

  

Sidoläges -
variation

(m)
0,3 -

0,2 - -%- Simulerad tunnel

-- Verklig tunnel

0,1 - 4 it

0
Tunnelvägg Tunne lvägg
till vänster till höger

Figur 9 Sidolägesvariation (m) i den verkliga och den simulerade tunneln
på raksträcka

Av figur 9 framgår att den genomsnittliga sidolägesvariationen i den verkliga

och den simulerade tunneln på raksträckan är ungefär lika stor. Tabell 5 visar att

skillnaden ej är signifikant, vilket bör ses som ett tecken på god absolut validitet.

Ingen annan effekt är tydlig på raksträckan.

 

 

 

Tabell 5 Variansanalys av sidolägesvariation (m) på raksträcka

Källa Frihets- F-värde Signifikans-

grader nivå

Simulator 1,19 0,98 Ej sign.

Tunnelvägg 1,19 0,47 Ej sign.

Simulator x tunnelvägg 1,19 0,32 Ej sign.      

3.1.2.2.2 Kurva

Effekter av tre oberoende variabler har analyserats (variansanalys):

e simulator (verklig tunnel, simulerad tunnel)

e tunnelvägg (till vänster, till höger)

e kurva (vänster-, höger-)
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Sidoläges -

 

 
 

   

  

variation

(m) »
0,3 - Simulerad tunnel,

vänsterkurva

-- Simulerad tunnel,

0,2 - högerkurva

t --- Verklig tunnel,

$--- totem vänsterkurva

0,1 - --- Verklig tunnel,

högerkurva

0 y

Tunne lvägg Tunne lvägg

till vänster till höger

Figur 10 Sidolägesvariation (m) i den verkliga och den simulerade tunneln i

kurva

Figur 10 visar sidolägesvariation i den verkliga och den simulerade tunneln, i

vänster- och högerkurva, uppdelat på tunnelvägg till vänster och till höger.

 

 

 

Tabell 6 Variansanalys av sidolägesvariation (m) i kurva

Källa Frihets- |F-värde Signifikans- 0

grader nivå

Simulator 1,19 11,50 = 0,001 0,10

Tunnelvägg 1,19 3,47 Ej sign.

Simulator x tunnelvägg 1,19 0,70 Ej sign.

Kurva 1,19 0,87 Ej sign.

Simulator x kurva 1,19 0,28 Ej sign

Tunnelvägg x kurva 2,38 0,24 Ej sign.

Simulator x tunnelvägg 2,38 10,75 =0,01 0,04

x kurva       

Av tabell 6 framgår att skillnaden mellan verklig och simulerad tunnel är signi-

fikant. 10 % av variationen i effektmåttet förklaras av denna faktor. Sidoläges-

variationen var således något större i den simulerade tunneln, vilket kan ses som

ett tecken på bristande absolut validitet. Skillnaden mellan den verkliga och

simulerade tunneln var dock bara 2 cm.

Anm: de systematiska mätfelen kan ha gett en skillnad mellan verklig och

simulerad tunnel, som är något mindre än den sanna skillnaden.

Den enda övriga effekt som visas i tabell 6 är trippelinteraktionen simulator x

tunnelvägg x kurva signifikant. Effekten är inte stor; 4 % av variationen i effekt-

måttet förklaras av denna interaktion. Den visar dock att interaktionen tunnelvägg

x kurva ser något olika ut för den simulerade och verkliga tunneln, vilket tyder på

något bristande relativ validitet.

Analys av enkla interaktionseffekter visar att interaktionen mellan tunnelvägg

och kurva bara är signifikant för den verkliga tunneln.
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Analys av enkla huvudeffekter för den verkliga tunneln visar att endast en av

de fyra möjliga är signifikant; när man hade tunnelväggen till vänster var varia-

tionen större när man körde i högerkurva än i vänsterkurva. Skillnaden var 3 cm.

Anm: den här analyserade interaktionen bör inte ha påverkats av de systema-

tiska mätfelen.

3.1.3 Reliabilitet

De reliabilitetsberäkningar som har gjorts är av typen test-retest-reliabilitet.

Även dessa korrelationsberäkningar har baserats på samtliga inhämtade bete-

endedata och redovisas i tabell 7.

 

Tabell 7 Test-retest-reliabilitetför de olika beteendemåtten

Medelhastighet i den verkliga tunneln (ett talpar per fp): r = 0,96

Hastighetsvariation i den verkliga tunneln (ett talpar per fp): r = 0,91

Genomsnittligt sidoläge i den verkliga tunnel (ett talpar per fp): r = 0,97

Sidolägesvariation i den verkliga tunneln (ett talpar per fp): r = 0,94

Medelhastighet i den simulerade tunneln (ett talpar per fp): r = 0,87

Hastighetsvariation i den simulerade tunneln (ett talpar per fp): r = 0,86

Genomsnittligt sidoläge i den simulerade tunneln (ett talpar per fp): r = 0,78

Sidolägesvariation i den simulerade tunneln (ett talpar per fp): r = 0,79
 

Tabell 7 visar att reliabiliteten är hög i den verkliga tunneln, och något lägre i

den simulerade.

3.1.4 Summering av resultat från beteendemätningar

För varje effektmått erhölls såväl överensstämmelser som skillnader mellan den

verkliga och den simulerade tunneln.

Vad gäller medelhastighet, fann man såväl i den verkliga som i den simulerade

tunneln, att man körde något långsammare i det högra körfältet än i övriga körfält.

Den genomsnittliga skillnaden var 2,9 km/h. Man fann vidare att hastighetsmäta-

ren hade liknande effekt i de två fallen, dvs. en liten hastighetssänkning. Effekten

uppgick till 2,7 km/h.

En skillnad erhölls. Man körde betydligt snabbare i den simulerade tunneln än i

den verkliga tunneln. Skillnaden var 8,6 km/h. Denna effekt var betydlig större än

övriga effekter och förklarade drygt 1/3 av den totala variationen.

Vad gäller hastighetsvariation, fann man i såväl den verkliga som i den simule-

rade tunneln, att den var något mindre när man hade tillgång till information från

hastighetsmätaren än när detta ej var fallet.

I den simulerade tunneln var hastighetsvariationen större i höger körfält än i

övriga körfält. I den verkliga tunneln erhölls en liknande tendens.

En annan skillnad mellan den verkliga och den simulerade tunneln var att

hastighetsvariationen var större i den simulerade tunneln. Effektens storlek upp-

gick till 1,6 km/h och förklarade nära 1/3 av den totala variationen i effektmåttet.

Även beträffande sidoläge finns såväl överensstämmelser som skillnader

mellan verklig och simulerad tunnel.
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I den verkliga tunneln lade man sig längre från kantlinjen närmast tunnel-

väggen än i den simulerade tunneln; den genomsnittliga skillnaden var 13 cm.

Denna differens gäller både för raksträcka och för kurva.

I både den verkliga och den simulerade tunneln låg man längre från kantlinjen

när tunnelväggen befann sig till vänster än när den fanns på höger sida. På

raksträckan var skillnaden 39 cm och i kurvan 34 cm. Denna effekt förklarade

drygt 50 % av variationen på raksträckan och nära 20 % i kurvan. Effekterna var

likvärdiga i den verkliga och den simulerade tunneln. Dessa effekter är dock

förmodligen, pga. mätfel, i realiteten något mindre än de uppmätta skillnaderna.

En stark interaktion mellan tunnelväggens placering och typ av kurva erhölls.

Denna var av liknande utseende i den verkliga och den simulerade tunneln och

förklarade nära 50 % av totalvariationen i effektmåttet. Den enda punkten där

utfallet inte var identiskt gällde effekten av tunnelväggens placering när man

körde i vänsterkurva; i den simulerade tunneln låg man längst från kantlinjen när

tunnelväggen fanns till höger. I den verkliga tunneln var denna skillnad inte signi-

fikant. Tar man hänsyn till de mätfel som förekommit i den verkliga tunneln, är

skillnaden mellan verklig och simulerad tunnel i realiteten något mindre än den

man fann.

I den verkliga tunneln låg bilens mitt ca 41 cm till höger om körfältets mitt, när

man körde på raksträckan och hade tunnelväggen till vänster. I kurvan var denna

skillnad något mindre, ca 35 cm i genomsnitt. Motsvarande avstånd i den simule-

rade tunneln var ca 26 respektive 21 cm. När man hade tunnelväggen till höger,

placerade man bilen mycket nära körfältets mitt; ca 4-5 cm till vänster om mitten i

den verkliga tunneln och ca 8-9 cm till höger om mitten i körsimulatorn.

Vad gäller sidolägesvariation, var denna ungefär lika stor för den verkliga och

den simulerade tunneln på rak väg.

I kurva var dock variationen något större i den simulerade tunneln; skillnaden

var 2 cm. I realiteten kan dock denna skillnad, pga. mätfel, vara något större.

I övrigt erhölls inga effekter beträffande sidolägesvariation, med undantag för

en svag interaktion mellan tunnelväggens placering och kurvtyp. Denna inter-

aktion var dock märkbar endast för den verkliga tunneln.

Erhållna effekter för sidolägesvariationsmåttet är genomgående små. Den

faktor med största förklaringsgraden, skillnaden mellan simulerad och verklig

tunnel, står endast för 10 % av variationen i effektmåttet.

Reliabiliteten var god i den verkliga tunneln, men inte fullt så god i den simule-

rade tunneln.

Sammantaget tyder resultatet från beteendemätningarna på att den absoluta

validiteten uppvisade vissa brister, särskilt vad gäller val av hastighet, medan

däremot den relativa validiteten visade sig vara god såväl för hastighet som för

sidoläge, slutsatser som väl illustreras av de i bilaga 3 och 4 presenterade figurerna

över individuella, och sammanslagna, resultat beträffande hastighet och sidoläge.

Man bör dock hålla i minnet, att de jämförelser mellan den verkliga och simule-

rade tunneln vad gäller absolutnivåer är osäkra pga. att ordningsföljden mellan

dessa två betingelser inte var kontrollerad.
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3.2 Resultat beträffande upplevelser

Jämförelser har gjorts mellan svaren för den verkliga och den simulerade tunneln.

Därvid har signifikanstestning gjorts med hjälp av Wilcoxon Matched Pairs

Signed-Ranks Test.

Dock har de tre frågor som gällde upplevelse av lutning (med svarsalternativen

ja eller nej), testats medelst binomialtestet.

Svaren på de öppna frågorna redovisas i Bilaga 6.

Tabell 8 Fråga 1. Hur upplevde Du körningen i tunneln?

Sjugradig skala: 1 = mycket behaglig, 7 = mycket obehaglig

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 2,5

Den simulerade tunneln 3,0
 

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.

Tabell 9 Fråga 4. Här vill vi att Du gör en jämförelse mellan att köra i

tunnel och att köra på väg utan tunnel. Hur upplevde Du att köra i

tunneln, jämfört med att köra på väg utan tunnel?

Sjugradig skala: 1 = mycket obehagligare, 7 = mycket behagligare

 

Medelvärde (n = 19)

Den verkliga tunneln 3,5

Den simulerade tunneln 4,2
 

Skillnaden är signifikant p © 0,05.

För den verkliga situationen finns en tendens till att man tycker det är något

obehagligare att köra i tunneln än på annan väg, medan ingen sådan tendens före-

ligger för den simulerade situationen.

Tabell 10 Fråga 7. Hur lätt eller svårt var det att hålla den hastighet Du

själv ville hålla när Du körde i tunneln?

Sjugradig skala: 1 = mycket lätt, 7 = mycket svårt

 

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 3,1

Den simulerade tunneln 4,3
  

Skillnaden är signifikant p © 0,05.

Man upplevde att det var svårare att hålla hastigheten i den simulerade tunneln

än i den verkliga tunneln.
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Tabell 11 Fråga 8. Här skulle vi vilja att Du jämför hur lätt det är att hålla

den hastighet Du själv vill köra med i tunnel och på vanlig väg,

utan tunnel. Var det lättare eller svårare att hålla önskvärd hastig-

het i tunneln?

Sjugradig skala: 1 = mycket lättare, 7 = mycket svårare

 

 

Medelvärde (n = 19)

 

Den verkliga tunneln 4,1

Den simulerade tunneln 4,1

Ingen skillnad erhölls.

Svaren på följande två frågor har slagits samman till att gälla huruvida man

upplevde att tunneln överhuvudtaget lutade i körriktningen:

Tabell 12 Fråga 11. När Du körde i tunneln, upplevde Du någon gång att den

lutade uppåt?

Fråga 13. När Du körde i tunneln, upplevde Du att den någon gång

lutade nedåt?

 

 

(n = 20)

Verklig tunnel

ja nej

ja 15 3

Simulerad tunnel

nej 1 1
 

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.

På analogt sätt har svaren för följande två frågor slagits samman:

Tabell 13 Fråga 12. Om Du upplevde att tunneln lutade uppåt någon gång,

hur stark upplevde Du att lutningen var?

Fråga 14. Om Du upplevde att tunneln lutade nedåt någon gång,

hur stark upplevde Du att lutningen var?

Sjugradig skala: 1 = inte alls stark, 7 = mycket stark

 

 

Medelvärde (n = 15)

Den verkliga tunneln 3,4

Den simulerade tunneln 3,6
 

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.
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Tabell 14 Fråga 15. När Du körde i tunneln, upplevde Du någon gång att den

lutade åt sidan

 

 

(n = 20)

Verklig tunnel

ja nej

ja 5 5

Simulerad tunnel

nej 3 7
 

 

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.

Tabell 15 Fråga 16. Om Du upplevde att tunneln lutade åt sidan någon gång,

hur stark upplevde Du att lutningen var?

Sjugradig skala: 1 = inte alls stark, 7 = mycket stark

 

Medelvärde (n = 5)

Den verkliga tunneln 1,9

Den simulerade tunneln 1,9
 

Ingen skillnad erhölls.

Tabell 16 Fråga 17. När Du körde i tunneln, hur lätt eller svårt var det att

hålla det sidoläge som Du önskade hålla?

Sjugradig skala: 1 = mycket lätt, 7 = mycket svårt

 

 

Medelvärde (n = 19)

Den verkliga tunneln 2,3

Den simulerade tunneln 2,5
  

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.
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Mental belastning (NASA - RTLX)

Tabell 17 Mentala krav

(0 = mycket låga, 10 = mycket höga)

 

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 2,3

Den simulerade tunneln 2,1
  

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.

Tabell 18 Fysiska krav

(0 = mycket låga, 10 = mycket höga)

 

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 2,0

Den simulerade tunneln 2,0   

Ingen skillnad erhölls.

Tabell 19 Tidspress

(0 = mycket låg, 10 = mycket hög)

 

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 1,2

Den simulerade tunneln 1,6
  

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.

Tabell 20 Prestation

(0 = mycket dåligt, 10 = mycket bra)

 

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 7,1

Den simulerade tunneln 6,3
 

Skillnaden är signifikant p © 0,05.

Man upplevde att man presterade bättre i den verkliga tunneln.
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Tabell 21 Möda

(0 = mycket liten, 10 = mycket stor)

 

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 3,6

Den simulerade tunneln 4,0
 

Skillnaden är ej signifikant: p > 0,05.

Tabell 22 Frustrationsnivå

(0 = mycket låg, 10 = mycket hög)

 

 

Medelvärde (n = 20)

Den verkliga tunneln 2,0

Den simulerade tunneln 2,7
 

Skillnaden är ej signifikant p > 0,05.

3.2.1 Summering av resultat beträffande upplevelser

Skattat obehag: Ingen skillnad framkom mellan verklig och simulerad tunnel

beträffande upplevt obehag. Däremot framkom en liten skillnad på frågan om det

kändes annorlunda att köra i tunnel jämfört med på annan väg; man tyckte det var

något obehagligare att köra i tunneln än på annan väg i den verkliga situationen,

medan ingen sådan tendens förelåg för den simulerade situationen.

Svårighet att hålla önskad hastighet: Man tyckte att det var lättare att hålla den

önskade hastigheten i den verkliga än i den simulerade tunneln. Däremot upplevde

man såväl i den simulerade som i den verkliga situationen att det var ungefär lika

svårt att hålla önskad hastighet i tunnel som på annan väg.

Svårighet att hålla önskat sidoläge: Ingen skillnad framkom mellan verklig och

simulerad tunnel.

Upplevelse av lutning: Sexton personer upplevde att den verkliga tunneln

åtminstone vid någon punkt lutade i körriktningen, medan detta antal för den

simulerade tunneln var 18 personer.

Åtta individer upplevde att den verkliga tunneln, åtminstone vid någon punkt,

lutade åt sidan. Motsvarande antal för den simulerade tunneln var 10 personer.

Ingen av skillnaderna mellan den simulerade och den verkliga tunneln vad

gäller upplevelse av lutning var signifikant (vare sig beträffande lutning uppåt,

nedåt eller i sidled).

Mental belastning: Inga skillnader framkom mellan den simulerade och den

verkliga tunneln beträffande upplevelse av mentala eller fysiska krav, tidspress,

möda eller frustrationsnivå. Däremot upplevde man att man presterade något

bättre i den verkliga tunneln.
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4 Diskussion '

I denna studie har ett stort antal signifikanstestningar utförts, var och en på signi-
fikansnivån 95 %. Ju fler sådana testningar som görs, desto större blir risken att
någon eller några resultat blir signifikanta, även om ingen skillnad i realiteten
föreligger. Det föreligger med andra ord ett massignifikansproblem; risken är stor
att någon eller några av erhållna signifikanser är falska. Därför bör enskilda signi-
fikanta resultat ses som resultat som erhållit visst, men inte särskilt starkt, stöd.

Vad gäller effekterna på hastighetsmåtten, noterades att man körde snabbare i
den simulerade än i den verkliga tunneln.

Två valideringsstudier har tidigare utförts i VTT:s körsimulator, där körbeteen-
det mättes på samma sätt som i föreliggande studie. I båda fallen studerade man
landsvägskörning. Vägavsnittet var identiskt i båda fallen. Körsträckan var ca 8
km. I den första studien (Harms, 1994) använde man som försöksbil en Volvo 240
Sedan (1984), medan körsimulatorn hade andra karakteristika; kabinen var en
SAAB 9000, medan fordonsmodellen var anpassad till en annan bilmodell. I den
verkliga situationen förekom annan trafik, vilket ej var fallet i den simulerade
situationen. Man fann att hastighetsnivån var likartad i det verkliga och det simu-
lerade fallet. Emellertid visade det sig att man låg närmare vägens mittlinje i
körsimulatorn än i verkligheten. Anledningen till denna skillnad var oklar, men
författaren lade fram hypotesen att det kunde hänga samman med att det endast
förekom annan trafik i den verkliga situationen. Som en annan tänkbar förklaring
nämner författaren skillnader vad gäller vilka cues man använder sig av vid val av
sidoläge under körning.

I den andra valideringsstudien (Alm, 1995) lade man in alla andra fordon som
förekom på den verkliga vägen i den simulerade köruppgiften (som därför genom-
gående kördes sist). Här använde man som försöksfordon en SAAB 9000, vilken
överensstämde med kabinen i körsimulatorn, medan däremot fordonsmodellen var
den samma som i den första studien. Man fann här att sidoläget, till skillnad från
den första studien, inte längre var märkbart olika i de två situationerna, vilket för-
fattaren tolkar som ett resultat av att annan trafik förekom i samma utsträckning i
båda situationerna. Också hastighetsnivån var jämförbar. Dock var hastighets-
variationen något större i det simulerade fallet.

Varför hastighetshållningen var påtagligt olika i det verkliga och det simule-
rade fallet i den här aktuella studien men inte i de två tidigare är oklart och ej lätt
att förklara, särskilt med tanke på att ett flertal faktorer varierade mellan de tre
studierna (trafikmiljö, försöksbil, fordonsmodell, försökspersoner). Några tänk-
bara orsaker kan dock nämnas. En sådan är skillnaden vad gäller perifer hastig-
hetsinformation; i de första två studierna (där landsvägskörning simulerades) gavs
mer sådan information än i den aktuella studien. Att det perifera informations-
flödet har stor betydelse för hastighetsuppfattningen är allmänt vedertaget (Shinar,
1978), och skulle åtminstone delvis kunna förklara den lägre hastigheten i den
verkliga tunneln. Andra faktorer kan ha bidragit; framför allt torde den extrema
motorstyrkan hos det använda fordonet (som försökspersonerna var mycket ovana
vid) kunna ha haft betydelse. Även den förhållandevis korta teststräckan och
ovana vid tunnelkörning kan ha spelat viss roll. Resultatet skulle möjligen också
till viss del kunna vara en effekt av presentationsordning (samtliga försöksper-
soner gjorde simulatorkörningarna sist); det är tänkbart att åtminstone vissa perso-
ner körde snabbare i körsimulatorn, när man insåg att det hela var en (kanske inte
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särskilt underhållande) upprepning av vad man gjort i den verkliga tunneln, och att

detta var ett sätt att få körpasset snabbt undanstökat.

Intressant att notera är dock att såväl hastighetsmätare som körfält hade

liknande effekter i de två situationerna. Information från hastighetsmätare var

uppenbarligen användbar i båda situationerna. Körfältseffekten förklaras sannolikt

av att det högra körfältet mot slutet av tunneln vek av från den övriga tunnelns

sträckning och gick i en betydligt trängre tunnel, vilket gav en hastighetssänkning.

Att hastighetsvariationen var något större i den simulerade tunneln kan

förmodligen förklaras på liknande sätt som skillnaden beträffande medelhastighet.

Den skillnad mellan körfält som erhölls för den simulerade tunneln förklaras av att

hastigheten i den sista trånga delen av tunneln var lägre än i den gemensamma

tunneln och på så vis gav ökad variation. Tendensen var likartad i den verkliga

tunneln.

Beträffande resultaten för sidoläget förefaller det rimligt att tolka huvudresul-

tatet som effekt av tunnelväggarna, även om ingen ren tunneleffekt kan utläsas

med den använda försöksuppläggningen, med tanke på att tunnelväggens place-

ring genomgående sammanfaller med körfält (sett i körriktningen).

Man lade sig således betydligt längre från tunnelväggen när man hade denna till

vänster än när man hade den på bilens högra sida. Detta är mycket tydligt på

raksträckan. Vid kurvtagning påverkas uppenbarligen sidoläget av att man tende-

rar att skära kurvan. I högerkurvan förstärkts effekten och i vänsterkurvan ger jäm-

förelsen ett motsatt resultat. Sammantaget är dock resultatet för kurvan i stort sett

identiskt med det för raksträckan. Samtliga dessa effekter gäller både för den

verkliga och den simulerade tunneln.

Avståndet till kantlinjen är i allmänhet något större i den verkliga tunneln. En

rimlig tolkning kan vara att tunnelväggen hade större effekt i verkligheten än i den

simulerade situationen.

Sidolägesvariationen på raksträckan är ungefär lika stor i den verkliga och den

simulerade tunneln. I kurvan är den något större i den simulerade tunneln. Utfallet

beträffande effekter av tunnelväggens placering och kurvtyp är något olika i de två

fallen. Emellertid är dessa skillnader genomgående små.

Sammanfattningsvis kan sägas att man i allmänhet körde snabbare i den simu-

lerade tunneln än i den verkliga. Dessutom låg man något närmare tunnelväggen i

den simulerade situationen. Den s.k. absoluta validiteten tycktes således uppvisa

vissa brister, särskilt vad gäller val av hastighet.

Emellertid är det påfallande att de effekter man finner i den verkliga tunneln

beträffande hastighetsnivåer och sidolägen oftast var mycket likartade i den simu-

lerade och den verkliga situationen. Detta innebär att den s.k. relativa validiteten

med avseende på de använda effektmåtten var tillfredsställande.

Dessa förhållanden tyder på att frågeställningar rörande absolutnivåer beträf-

fande hastighet eller sidoläge i tunnelkörning kan förväntas ge mindre tillförlitliga

svar i den här studerade tunnelkonfigurationen med det här använda fordonet.

Däremot tyder resultatet på att effekter av olika beteendepåverkande faktorer bör

kunna ge tillförlitliga uppskattningar, vilket innebär ett gott stöd för körsimula-

torns lämplighet som forskningsverktyg inom det här aktuella området. Det bör

dock framhållas att man inte utan vidare kan generalisera dessa resultat till andra

situationer eller andra effektmått.

På grund av kontrollproblem (effekten av presentationsordning mellan verklig

och simulerad tunnel okontrollerad), är de gjorda beräkningarna beträffande den
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absoluta validiteten osäkra. Det är tänkbart att skillnaderna mellan simulerad och

verklig tunnel i verkligheten är mindre än de man funnit i föreliggande studie,

åtminstone vad beträffar hastighetsmåttet.

Beträffande upplevelser, tyckte man att det var lättare att hålla den önskade

hastigheten i den verkliga än i den simulerade tunneln. Detta torde avspegla skill-

nader i hastighetsinformation i de två situationerna, vilket kan utgöra en väsentlig

faktor bakom den större hastighetsvariationen (och den högre hastigheten) i den

simulerade tunneln.

Däremot framkom ingen skillnad mellan verklig och simulerad tunnel vad

gäller svårigheten att hålla önskat sidoläge. Ej heller fick man skillnader vad gäller

upplevt obehag. Inga skillnader framkom heller mellan den simulerade och den

verkliga tunneln beträffande upplevelse av mentala eller fysiska krav, tidspress,

möda eller frustrationsnivå. Däremot upplevde man att man presterade något

bättre i den verkliga tunneln.

En majoritet av försökspersonerna upplevde att den verkliga tunneln lutade

någonstans i körriktningen, medan ett obetydligt större antal upplevde att den

simulerade tunneln hade en lutning i den dimensionen.

Hälften av försökspersonerna upplevde att den simulerade tunneln någonstans

hade en lutning i sidled. Obetydligt färre individer upplevde att den verkliga

tunneln, åtminstone vid någon punkt, hade en lutning i den dimensionen.

Dessa resultat bör relateras till tunnelns verkliga lutning. Lutningen var maxi-

malt 4,4 % såväl i den verkliga som i den simulerade tunneln.

Lutningen i sidled var i den verkliga tunneln maximalt 7 %, medan ingen lut-

ning i sidled förekom i den simulerade tunneln.
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Bilaga 1

Sid 1 (1)

FÖRSÖKSDESIGN

Tabellen visar i vilken ordning varje försöksperson körde i de olika körfälten (1, 2,

3) och vilka försökspersoner som började med, respektive utan hastighets- och

varvräknare.

Fp Med hast o varvräknare Utan hast 0 varvräknare

1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1

2 1, 3, 2, 2 1, 3, 2, 2

3 2,3, 1, 1 2, 3, 1, 1

4 2, 1, 3, 2 2, 1, 3, 2

5 3, 1,2, 1 3, 1, 2, 1

6 3, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2

7 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3

8 2, 3, 1, 3 2, 3, 1, 3

9 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3

20 (reserv) 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1

21 (reserv) 2, 1, 3, 2 2. 1, 3, 2

Fp Utan hast 0 varvräknare Med hast och varvräknare

10 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3

11 2, 3, 1, 3 2, 3, 1, 3

12 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3

13 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1

14 1, 3, 2, 2 1, 3, 2, 2

15 2, 3, 1, 1 2,3, 1, 1

16 2, 1, 3, 2 2, 1, 3, 2

17 3, 1, 2, 1 3, 1, 2, 1

18 3, 2, 1, 2 3, 2, 1, 2

19 (reserv) 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3

Presentationsordningen mellan försökspersoner slumpades. Samma ordning gällde

i det verkliga och det simulerade fallet.

Resultatet för samtliga försökspersoner, med undantag för nr 5 (förhindrad att

ställa upp vid simulatorkörningarna), kom att användas i analyserna.
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Sid 1 (1)

INSTRUKTION

Din uppgift i den här studien är att köra bil i en 1.5 km lång

tunnel. Vi är intresserade av att kartlägga "normalt"" körbeteende

i tunnelmiljö hos ett antal förare. Vi vill därför att Du kör bilen

på ett sätt som Du normalt skulle köra bil i tunnelmiljö. Om Du

normalt kör -X km snabbare eller långsammare än

hastighetsbegränsningen (70 km/h) så gör likadant även här.

Observera att ingen annan trafik förekommer i tunneln.

Försök alltså att köra som Du normalt brukar köra när Du är

ensam i bilen.

I studien kommer Du att få köra igenom tunneln ett antal gånger.

Efter experimentet kommer Du att få svara på ett antal frågor om

hur Du upplevde körningen.

Innan experimentet börjar ska Du först få övningsköra i tunneln.

Har Du några frågor nu?
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Figurer beträffande hastighet

Här visas hastighetsförloppet för samtliga försökspersoner.
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HASTIGHET Vänster körfält med hastighetsmätare

Verklig tunnel
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HAÄSTIGHET Mittkörfältet med hastighetsmätare

Verklig tunnel
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Sid 1 (4)

Figurer beträffande sidoläge

Här visas utfallet beträffande sidoläge för samtliga försökspersoner.

0-punkten i figurerna motsvarar körfältsmitten.
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SIDOLÄGE Vänster körfält med hastighetsmätare

Verklig tunnel
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SIDOLÄGE Mittkörfältet med hastighetsmätare

Verklig tunnel
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Sid 4 (4)

SIDOLÄGE Höger körfält med hastighetsmätare

Verklig tunnel
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Sid 1 (7)

Frågeformulär

Tunnel projektet

1. Hur upplevde Du körningen i tunneln?

   1 2 3 4. 5 6 7

Mycket Mycket

behaglig obehaglig

2. Du som upplevde någon form av obehag av att köra i tunneln, kan Du helt

kort och med egna ord beskriva vad Du tyckte var obehagligt?

Om Du inte upplevde något obehag alls, gå till nästa fråga (fråga 3).

3. Du som upplevde att det på något sätt var behagligt att köra i tunneln, kan

Du helt kort och med egna ord beskriva vad Du tyckte var behagligt?

Om Du inte upplevde att något var behagligt, gå till nästa fråga (fråga 4).
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Sid 2 (7)

4. Här vill vi att Du gör en jämförelse mellan att köra i tunnel och att köra på

väg utan tunnel. Hur upplevde Du att köra i tunneln, jämfört med att köra

på väg utan tunnel?

 1-------- 2 -- 3 4 5 6 7

Mycket Mycket

obehagligare behagligare

5. Du som upplevde att körning i tunneln till någon grad var obehagligare än

körning på väg utan tunnel, kan Du helt kort och med egna ord beskriva vad

Du tyckte var obehagligt?

Om Du inte tyckte att tunnelkörning till någon grad var obehagligare än körning

på vanlig väg, gå till nästa fråga (fråga 6).

6. Du som upplevde att körning i tunneln till någon grad var behagligare än

körning på väg utan tunnel, kan Du helt kort och med egna ord beskriva vad

Du tyckte var behagligt?

Om Du inte tyckte att tunnelkörning på något sätt var behagligare än körning på

vanlig väg, gå till nästa fråga (fråga 7).
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Sid 3 (7)

7. Hur lätt eller svårt var det att hålla den hastighet Du själv ville hålla när

Du körde i tunneln?

 1-------- 2 -------- 3 4 5 6 7

Mycket Mycket

lätt svårt

8. Här skulle vi vilja att Du jämför hur lätt det är att hålla den hastighet Du

själv vill köra med i tunnel och på vanlig väg, utan tunnel. Var det lättare

eller svårare att hålla önskvärd hastighet i tunneln?

i Z sammma 3 annan Å sn 5 sn Ö 7

Mycket Mycket

lättare svårare

9. Du som tyckte att det i någon grad var svårare att hålla den hastighet Du

själv vill köra med i tunneln än på vanlig väg (utan tunnel), kan Du helt kort

och med egna ord beskriva varför Du tyckte att det var svårare?

Om Du inte tyckte att det i någon grad var svårare att hålla önskvärd hastighet i

tunneln, gå då till nästa fråga (fråga 10).
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Sid 4 (7)

10. Du som tyckte att det i någon grad var lättare att hålla den hastighet Du

själv vill köra med i tunneln än på vanlig väg (utan tunnel), kan Du helt kort

och med egna ord beskriva varför Du tyckte att det var lättare?

Om Du inte tyckte att det i någon grad var lättare att hålla önskvärd hastighet i

tunneln, gå då till fråga 11.

11. När Du körde i tunneln, upplevde Du någon gång att den lutade uppåt?

Ja .........

Nej ....... markera Ditt svar med ett kryss

Om ja, gå till fråga 12.

Om nej, gå till fråga 13.

12. Om Du upplevde att tunneln lutade uppåt någon gång, hur stark

upplevde Du att lutningen var?

Inte alls Mycket

stark stark

13. När Du körde i tunneln, upplevde Du att den någon gång lutade nedåt?

Ja .........

Nej ....... markera Ditt svar med ett kryss

Om ja, gå till fråga 14.

Om nej, gå till fråga 15.
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Sid 5 (7)

14. Om Du upplevde att tunneln någon gång lutade nedåt, hur stark

upplevde Du att lutningen var?

 1-------- 2 -------- 3 -------- 4 5 6 -------- 7

Inte alls Mycket

stark stark

15. När Du körde i tunneln, upplevde Du någon gång att den lutade åt sidan?

Ja .........

Nej ....... markera Ditt svar med ett kryss

Om ja, gå till fråga 16.

Om nej, gå till fråga 17.

16. Om Du upplevde att tunneln lutade åt sidan någon gång, hur stark

upplevde Du att lutningen var?

 1-------- 2 3 4 5 -------- 6 -------- 7

Inte alls Mycket

stark stark

17. När Du körde i tunneln, hur lätt eller svårt var det att hålla det sidoläge

som Du önskade hålla?

1-------- 2 -------- 3 -------- 4 -------- 5 -------- 6 -------- 7

Mycket Mycket

lätt svårt

18. Här skulle vi vilja att Du själv, med egna ord, beskriver hur Du upplevde

körningen i tunneln. Är det något utöver det vi har frågat om som Du tycker

är viktigt att framhålla? Det finns inga svar som är rätt eller fel, utan vi är

intresserade av vad Du tycker.

TACK FÖR HJÄLPEN !!!
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Tunnelprojektet NASA-RTLX

De 6 faktorer som definieras nedan beskriver olika komponenter i den

uppgift Du har utfört. Läs igenom definitionen av respektive

komponent och gör sedan en bedömning.

Var snäll och läs beskrivningarna noggrant !!

MENTALA KRAV

Hur stora krav på tänkande, sökande efter och bearbetning av

information innebar uppgiften? Till exempel att besluta på vilket sätt

bilen skulle köras och att söka efter information i tunneln. Var

uppgiften lätt eller krävande, enkel eller komplex i detta avseende?

Hur stora var alltså körningens krav på tänkande och sökande efter

information?

Mycket ----------- --- --- --- -- -- ---eeemaene Mycket

låga höga

FYSISKA KRAV

Hur mycket fysisk aktivitet krävdes? Till exempel att gasa, bromsa,

styra. Var uppgiften lätt eller krävande i detta avseende? Hur stora var

kraven på fysisk aktivitet?

Mycket ----------------- --- --- -- -- 0-0 ----nneenen Mycket

låga höga

TIDSPRESS

Upplevde Du att det fanns tillräckligt med tid att genomföra

uppgiften? Var uppgiften snabb och hektisk eller långsam och lugn?

Hur stor var tidspressen under uppgiftens genomförande?
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PRESTATION

Hur bra tycker Du att Du klarade av uppgiften?

Mycket ----------------- --- --- --- --- --- --- nn nen Mycket

dåligt bra

MÖDA

Hur hårt var Du tvungen att jobba (mentalt och fysiskt) för att nå Din

prestationsnivå? Kände Du Dig ansträngd eller obesvärad under

uppgiften? Hur stor var den möda Du lade ner på uppgiften?

Mycket --- --- --- -eeeeeeee e e e e eeeeeee ee esees emmammm Mycket

liten stor

FRUSTRATIONSNIVÅ

Hur osäker, nedstämd, irriterad, stressad eller säker, uppiggad,

belåten, avslappnad kände Du Dig under uppgiften? Hur hög var Din

frustrationsnivå?
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Svar på öppna frågor

Fråga 2. Du som upplevde någon form av obehag av att köra i tunneln, kan Du

helt kort och med egna ord beskriva vad Du tyckte var obehagligt?

Två personer besvarade denna fråga för den verkliga tunneln:

"Lite problem med ljuset"

"Gillar aldrig att vara "instängd"

Sju personer besvarade denna fråga för den simulerade tunneln:

"Bilen lite för känslig vid styrning i sida - reagerar lite för kraftigt. Svårt att

avgöra hastighet mot att köra landsväg. Finns så lite att relatera farten mot"

"Den kändes lite liten, och det var svårt att ha den rätta blickpunkten"

"De vita strecken, de hoppade hela tiden"

"På filmen i simulatorn tycker jag att jag ser skyltar och vägen sämre än i

verkligheten. I verkligheten tycker jag det är bra med tunnel t.ex. jämn belysning,

ingen bländningsrisk från sol"

"Tycker inte om att vara instängd, gäller alltid!"

"Flimrande ljus"

"Yrsel"

Fråga 3. Du som upplevde att det på något sätt var behagligt att köra i tunneln,

kan Du helt kort och med egna ord beskriva vad Du tyckte var behagligt?

Elva personer besvarade denna fråga för den verkliga tunneln:

"Det var ljust, ingen trafik"

"Lagom stor och ljus. Att man inte möter trafik"

"Det var ljust och bra vägmarkeringar"

"Att köra i mittfilen och bra sikt i tunneln. Bra vägbana"

"Jag tyckte att det var bra ljus i tunneln"
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"Belysningen och markeringarna var väl utmärkta. Formen på tunneln var lugn

och harmonisk"

"Rymlig. Bra sikt"

"Jämn radie, ganska lagom breda körfält. Väggarna ljusa och släta (ej något hot)"

"Det känns säkert att köra i tunnel bl.a. för liten risk att något vilt från sidan. Är

tunneln enkelriktad, så är det skönt slippa mötande trafik, både för bländning av

lyse, krockrisk"

97Lugnt97

"Sprillans ny vägbeläggning"

För den simulerade tunneln besvarades frågan av nio personer:

"Mycket verklighetsnära"

"Jag tyckte att det mesta var behagligt"

"Stor, ljus, välsvängd"

"Ljust. Bra sikt"

"Inga bekymmer att hålla sitt körfält. Inget obehag av väggarna. Men trots allt är

det lättare/skönare att köra på rak väg utan väggar"

"Ingen bländningsrisk från t.ex. solen, månen. Ingen risk för uppdykande vilt.

Ingen risk för vattenplaning"

"Tunneln var mycket lik den (riktiga) tunneln som fanns i Norge"

"Mjuka kurvor"

"Varmt och skönt"

Fraga 5. Du som upplevde att körning i tunneln till någon grad var obehagligare

än körning på väg utan tunnel, kan Du helt kort och med egna ord beskriva vad

Du tyckte var obehagligt?

Tio personer besvarade denna fråga för den verkliga tunneln:

"Hårda väggar relativt nära"

"Det är friare på väg"
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"Lite problem med ljuset samt att man inte får någon som helst överblick om vad

som kan vänta efter nästa kurva"

"För man ser bara tunneln, ett annat ljus elljus i tunneln bättre i dagsljus, ljus och

markeringar i vägbanan likaså tunnelväggarna ger ett fladdrigt ljus emot en"

"Jag tycker att man inte ser lika långt fram som man kan på en vanlig väg"

"Tunnelkörning normalt innebär att man har medtrafikanter vilket innebär en

riskfaktor"

"Det känns trots allt lite trevligare med lite rymd vid sidan av vägen"

"Gillar aldrig att vara instängd"

"Man känner sig lite instängd"

"Något instängd"

Sex personer besvarade frågan för den simulerade tunneln:

"Lite instängt"

"Svårare att bedöma hastigheten"

"Man får inte rätta "blickfånget" i simulatorn, vilket gör att det känns obehagligt"

"Det krävs något större vaksamhet/uppmärksamhet"

""Tycker inte om att vara instängd"

"Mer instängt"

Fråga 6. Du som upplevde att körning i tunneln till någon grad var behagligare

än körning på väg utan tunnel, kan Du helt kort och med egna ord beskriva vad

Du tyckte var behagligt?

Två personer besvarade frågan för den verkliga tunneln:

"Det känns säkrare"

"Eftersom den här tunneln inte hade någon annan trafik, så var det i första hand

lugnet. Ingen stress"

Sex personer besvarade frågan för den simulerade tunneln:

"Mer likt verkligheten"
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"Man såg längre fram i tunneln"

"Jag tycker att färgerna är mycket behagligare i tunneln"

"Att alla åker åt samma håll"

"Omgivningen kändes mycket bättre i tunneln. Det var inte lika "flimrande" som

när man kör på väg"

"Lugnt och skönt"

Fråga 9. Du som tyckte att det i någon grad var svårare att hålla den hastighet

Du själv vill köra med i tunneln än på vanlig väg (utan tunnel), kan Du helt kort

och med egna ord beskriva varför Du tyckte att det var svårare?

Sju personer besvarade frågan för den verkliga tunneln:

"Man har ingen mötande trafik och inga vägskyltar att titta till på"

"Jag får ingen vidvinkelsyn, man ser endast framåt"

"Svårigheten att hålla jämn hög hastighet är att det finns kurvor även i tunnlar"

"Ingen mötande trafik, kändes lite lättare att trycka på gasen"

"Mer info att bearbeta i tunneln, trängre miljö, lite sämre ljus etc. Periferiseendet

har mindre referenser för hastighetsbedömning"

"Det kändes som det gick fortare än det gjorde"

"Tråkigare"

Tre personer besvarade frågan för den simulerade tunneln:

"Det finns inte så mycket att jämföra hastigheten med utanför vägbanan"

"Det kändes lite konstigt i vissa nedförsbackar och kurvor. Det verkade som

kurvorna kom snabbare inpå!"

""Fartblind"

Fraga 10. Du som tyckte att det i någon grad var lättare att hålla den hastighet

Du själv vill köra med i tunneln än på vanlig väg (utan tunnel), kan Du helt kort

och med egna ord beskriva varför Du tyckte att det var lättare?
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Ingen besvarade frågan för den verkliga tunneln. För den simulerade tunneln

besvarades frågan av tre personer:

"Bara för att man ser längre i tunneln. De vita strecken hoppade mera på vägen"

"Jag tycker att väggarna i tunneln gör att man slår av på hastigheten"

"Mer uppmärksam i en tunnel"

Fråga 18. Här skulle vi vilja att Du själv, med egna ord, beskriver hur Du

upplevde körningen i tunneln. År det något utöver det vi har frågat om som Du

tycker är viktigt attframhålla? Detfinns inga svar som är rätt eller fel, utan vi är

intresserade av vad Du tycker.

För den verkliga tunneln besvarades denna fråga av femton personer:

"När man körde utan hastighetsmätare trissades nog hastigheten upp, man

försöker bibehålla en fartkänsla från en hastighet man vant sig vid. Så när man

inte såg mätarna var det nog lite svårt att hålla önskad hastighet"

"Risken för att vilda djur dyker upp är inte så stor och gör att man känner sig

säkrare. Samtidigt är det ju aldrig riktigt ljust som är både positivt och negativt.

Man kan aldrig bli bländad"

"Jag upplevde körningen som ganska enkel. En sak som jag upplevde som ett litet

problem är att jag upplevde att man gärna kryper lite närmare mittlinjen om man

ligger i vänster fil vid en högerkurva"

"Körningen var bra. Bra körfält och vägen lutade inte speciellt åt något håll"

"Den var bra att köra i ensam, inga andra bilar fanns med och bytte filer"

"När man kom ut ur tunneln Söränga, fick jag ett sken utav solen som jag tyckte

var obehagligt"

"Eftersom det inte var någon trafik i denna tunnel, så är det lite svårt att bedöma

hur det är, men jag tyckte det gick bra att köra efter några vändor"

"Det kändes behagligt p.g.a. tunnelns utformning. Skyltningen tyckte jag var

svag"

"Förvånansvärt lite obehagligt. Den vita färgen på väggarna var onödigt vit och

blank. Ljuset från ex 70-skyltarna lyste rött utmed väggen. Om jag varit turist, tror

jag att jag hade upplevt ett visst obehag av att behöva läsa på anvisningsskyltarna"

"Behagligt lyse"
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"Skulle vara mycket tveksam till att åka i tunnel ensam eftersom jag aldrig vill

vara "instängd". Är det fler i bilen går det bättre"

"Mycket bra. Enkelt, kanske beroende på att man visste att det ej fanns övrig

trafik"

"Ljuset var lite dåligt. Underlag och allmänt utförande och konstruktion av

tunneln var bra"

"Lättkörd, låg gärna över tillåten hastighet"

"OK. Tråkig"

För den simulerade tunneln besvarades frågan av tolv personer:

"Det var svårt att känna "hastigheten" i simulatorn, både i och utanför tunneln.

Man känner inte att hastigheten ökar från t.ex. 80-90"

"Som att köra en "riktig" tunnel"

"Tycker att linjerna på vägen syns för kort bit framför bilen i simulatorn mot

körning i vanlig bil"

"Man kör gärna lite för fort"

"När jag körde i mittfil upplevde jag det svårare att hålla sidoläge"

"Det känns rätt så bra men trots allt känns det tryggare att köra på öppen väg. Det

är tröttsammare att köra i simulatorn än på "riktigt". Jag skulle inte vilja köra 40

min i simulatorn. I simulatorn gick körningarna utan uppehåll. Det kan vara

svårare att hålla koncentrationen jämfört med körningarna i Norge"

"Det är säkert och bra i tunnel, men vackrare utan tunnel"

"Det kändes mycket verkligt att köra i tunneln. Skyltar, lysen etc syntes mycket

bra"

"Bra simulering! Dock är bilen mera överstyrd och känslig än i verkligheten,

vilket gör det lite svårare. Man anpassar sig dock snart efter några minuters

körning"

"Lättkörd, gott om plats. Skönt med flera filer"

"Känns lättast köra mittfil"

"Vändningsmomenten saknades!"
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