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Sammanfattning 

Bakgrund 

Inom ramen för forskningsprojektet ”Förbifart Stockholm, studie avseende säkerhet i tunnlar” 
som finansieras till hälften av EU genom TEN-T och till hälften av Trafikverket, genomförs 
studier kring utveckling av utrymningsinformation i tunnel. 

Vägtunnlar med stora tvärsnitt öppnar upp för användandet av mer än en tunnelinformations-
skylt (TIS) i bredd och ny teknik möjliggör för användandet av fullgrafiska TIS:ar. Detta 
möjliggör för TIS-budskap vid utrymningssituationer som består av såväl symbol som text. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att utvärdera ett antal utvalda TIS-budskap för utrymning i 
vägtunnel. Utvärderingen har följande delsyften: 

• Undersöka hur trafikanter tolkar informationen i ett antal olika TIS-budskap, för att 
säkerställa att informationen i de budskap som används upplevs som ändamålsenlig 
och tolkas på det sätt som avses.  

• Undersöka läsbarheten på och upplevelsen av TIS-skyltarna i verkligheten, med 
avseende på storlek på symbolen samt färgval på text och symbol. Med läsbarhet 
menas hur väl text eller symbol syns och kan läsas på skylten från olika avstånd. 

 

Metod och genomförande 

Utvärderingen genomfördes i två delar. Den första delen var inriktad på tolkning av 
utrymningsbudskap och den andra delen var inriktad på att utvärdera budskapens och 
framförallt symbolernas läsbarhet på införskaffade TIS-skyltar. 

Del 1 genomfördes i simulatormiljö där ett antal bilder föreställande en tunnelmiljö med olika 
TIS-budskap om utrymning projicerades på en vägg för deltagarna. Deltagarna intervjuades en 
och en om deras uppfattning och tolkning av utrymningsbudskapen.  

Del 2 genomfördes på en testbana i utomhusmiljö där två TIS-skyltar (fullgrafiska LED-skyltar) 
monterats ovanför körbanan. Utvärderingen genomfördes på så sätt att deltagarna på tre olika 
avstånd från TIS-skyltarna (200 m, 100 m och 20 m) individuellt fick bedöma läsbarheten på 
olika budskap samt ange vilket av alternativen i de olika parametrarna som de föredrog och 
varför.  

Resultat 

Resultaten från utvärderingen visar att TIS-budskap med en kombination av text och grön 
utrymningssymbol är positivt för att få trafikanter att utrymma en vägtunnel via nödutgång. 
Flera av de olika textbudskap som ingick i utvärderingen bedöms kunna fungera väl. Förutom 
utrymningssymbolen är viktiga ingående delar i budskapet begreppen ”brand” och ”utrym”, 
liksom de röda kryssen som kan presenteras på skyltarna för körfältssignaler och som anger 
avstängda körfält.  

 



 

 

Ur läsbarhetssynpunkt föredrar de flesta utrymningssymbolen presenterad på en större TIS-
skylt, jämfört med en mindre. Då läsbarheten är i princip likvärdig i de båda storlekarna kan 
det ur läsbarhetssynpunkt anses tillräckligt att utrymningssymbolen visas på en mindre TIS-
skylt. 

När det gäller vilken färg texten bör presenteras i ger utvärderingen inga tydliga resultat, även 
om det är en liten övervikt för de som föredrar en text i gult. Det är dock inga stora skillnader i 
läsbarhet mellan gul och vit text. 

  



 

 

Summary 

Background 

Within the research project "Stockholm Bypass, tunnel safety studies", which is funded equally 
by the EU (TEN-T) and the Swedish Transport Administration, studies are performed on 
developing evacuation information concepts in road tunnels. 

Road tunnels with large cross sections enable the use of more than one tunnel information 
sign (TIS) in width and new technology allows for the use of full graphical TIS. This enables TIS 
messages in evacuation situations that consist of both symbol and text. 

Purpose 

The purpose of this study is to evaluate a number of chosen TIS messages for evacuation 
scenarios in road tunnels. The evaluation has the following specific aims: 

• Study how users interpret the information in a number of TIS messages, to ensure that 
the information in the messages used is perceived and interpreted as appropriate as 
possible in respect to the intended meaning. 

• Examining the readability and the experience of the TIS in reality, with respect to the 
size of the symbol and selected text and symbol colour. Readability means how well 
the text or symbol is visible and can be read on the sign from different distances. 

 

Method and implementation 

The evaluation was carried out in two parts. The first part focused on the interpretation of the 
evacuation message and the second part aimed at evaluating the readability of the messages 
and the symbols on the obtained TIS’s. 

Part 1 was carried out in a simulator environment where a number of images showing a tunnel 
environment with various TIS messages regarding evacuation were projected on a wall to the 
participants. The participants were interviewed individually about their perception and 
interpretation of the evacuation messages. 

Part 2 was carried out on a test track in an outdoor environment with two TIS (full graphic LED) 
mounted above the road. The evaluation was conducted in such a way that the participants at 
three different distances from the TIS (200 m, 100 m and 20 m) individually assessed the 
readability of various messages. Thereafter they indicated which of the alternatives they 
preferred and why. 

Results 

The results of the evaluation disclosed that a TIS message with a combination of text and a 
green escape symbol is favourable to initiate road users to evacuate a road tunnel through the 
emergency exits. Several of the different text messages that were included in the evaluation 
are judged to function well. In addition to the escape symbol, "fire" (“brand”) and "evacuate" 
(“utrym”) are important elements of the message, as well as the red crosses that can be 
displayed in between the signs for lane signals (Motorway Control System, MCS). 

 



 

 

From a readability standpoint most participants prefer the escape symbol presented on a 
larger TIS, compared with a smaller one. As the readability is basically similar in both sizes it 
may be sufficient to use the escape symbol on a smaller TIS. 

Regarding the choice of colour of the displayed text the evaluation gives no clear results, 
although there is a slight predominance for those who prefer text in yellow. There are, 
however, no significant differences in readability between yellow and white text. 
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1 Inledning 

1.1 Projekt ”Förbifart Stockholm, studie avseende säkerhet i 

tunnlar” 

Inom ramen för forskningsprojektet ”Förbifart Stockholm, studie avseende säkerhet i tunnlar” 
som finansieras till hälften av EU genom TEN-T och till hälften av Trafikverket, genomförs 
studier kring utveckling av utrymningsinformation i tunnel.  

En del av detta arbete innebär att utveckla och testa utformning av budskap på tunnel-
informationsskyltar (TIS) i händelse av brand, samt hur stora TIS-skyltarna bör vara. Detta 
arbete påbörjades av Brandteknik på Lunds Tekniska Högskola (LTH) som testat ett antal olika 
konceptlösningar på TIS-budskap, med bl.a. olika kombinationer av budskap och storlek på 
skyltarna, med hjälp av försökspersoner i laboratorieförsök (se vidare i avsnitt 1.3). Det arbetet 
ligger till grund för fortsatta studier av hur utrymningsinformation ska presenteras på TIS-
skyltar. 

1.2 TIS-skyltarnas placering och teknik 

Vägtunnlar med stora tvärsnitt öppnar upp för användandet av mer än en TIS i bredd och i 
Förbifart Stockholm planeras för detta. I ramptunnlar är utrymmet begränsat vilket oftast 
möjliggör enbart en skylt. TIS sitter monterade på en skyltbrygga tillsammans med körfält-
signaler (KFS) som kan tändas upp med röda kryss, hastighetsgräns eller pilar (se Figur 1).           
I skyltarnas överkant finns möjlighet att placera blinkande gula lampor. 

 

Figur 1. TIS-skyltars placering i huvudtunneln. 

 

   KFS KFSKFS TISTIS
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Ny teknik öppnar upp för användandet av fullgrafiska TIS:ar vilka möjliggör användandet av en 
symbol, dvs. en grafisk representation (piktogram), för att stödja trafikanterna med 
information under flera trafikskeden såsom köbildning, incident och utrymning. Detta innebär 
att det finns möjlighet att t.ex. presentera text i två rader på den ena skylten och symbol på 
den andra.  

Normalt är måtten på TIS:ar 2400 mm (bredd) x 1000 mm (höjd). Ett stort tunneltvärsnitt kan 
möjliggöra för en utökad skylthöjd upp till 1700 mm i syfte att få plats med mer information 
(se Figur 2).  

 

 

 
Figur 2. Vänstra skylten kan användas för att visa symbol och högra skylten för att visa textbudskap. 

 

I Förbifart Stockholm planeras det vanligaste avståndet mellan TIS:arna att vara 150-200 m. 
Avstånden styrs av det siktkrav som finns på körfältssignalerna.   

Utrymningsbudskap behöver kunna visas för trafikanter som befinner sig i olika delar av 
tunnelsystemet och som därmed påverkas på olika sätt vid en inträffad brand. Olika budskap 
kan därför vara aktuella att visa för trafikanter som befinner sig nedströms en brand (som 
redan är på väg bort från branden) i zon 1 och för trafikanter som befinner sig uppströms en 
brand i zon 2 (se Figur 3).  

 

 

Figur 3. Tunnelns indelning i zoner. 
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1.3 Resultat från tidigare studier inom projektet 

Resultaten från en studie av TIS-budskap gjord av LTH inom ramen för Projekt Förbifart 
Stockholm, studie avseende säkerhet i tunnlar (Ronchi, E., Nilsson, D., 2013) ligger till grund för 
denna studie. LTH valde i sin studie ut TIS-budskap med hjälp av ”Theory of Affordances”, 
vilket innebär att budskapen analyserades utifrån vad de erbjuder i relation till trafikantens 
mål. Därefter fick testpersoner jämföra sex olika TIS-budskap parvis och peka ut vilket budskap 
de föredrar utifrån parametrarna lättast att upptäcka, lättast att urskilja detaljer, bäst 
förmedlar att personen ska lämna sin bil, bäst förmedlar att personen ska använda en 
nödutgång, samt totalt sett erbjuder bäst stöd för en utrymning. 

Slutsatsen från studien var att budskapet som visas i Figur 4 nedan rekommenderas. 

 

 

Figur 4. Det rekommenderade TIS-budskapet. 

 

TIS-budskapet som rekommenderas består av två skyltar, en med text och en med symbol. Den 
färg som rekommenderas för den skrivna texten är gul, åt det orangea hållet (amber). 
Blinkande ljus är uppmärksamhetspåkallande och rekommenderas placeras på skylten med 
text, dock inte på skylten med symbol. En större skylt för symbol har en uppmärksamhets-
påkallande effekt. Skrivna meddelanden bör presenteras på dubbla rader. Mängden 
information på varje skylt bör vara så liten som möjligt och olika information bör presenteras 
lämpligt separerad från varandra. I jämförelse med andra symboler visade sig en grön 
utrymningssymbol vara mest effektiv.  

TIS:ar kan innehålla tre olika typer av information; vad som inträffat (dvs. vad som utgör 
problemet), var problemet inträffat och en instruktion om hur trafikanten ska agera. P.g.a. 
TIS:ens begränsade utrymme är det inte möjligt att ge all denna information samtidigt. En 
instruktion om hur trafikanten ska agera bedömdes vara nödvändig då osäkerheten hos 
trafikanten annars blir stor. Eftersom de två handlingarna som trafikanterna måste utföra är 
att stänga av motorn och ta sig till en utrymningsväg till fots, valdes att i studien med 
testpersoner inkludera budskap med båda instruktionerna ”STANNA MOTORN” och ”UTRYM 
TUNNELN”.  

I studien konstaterades också att symbol och textbudskap i olika färger kan upplevas 
förvirrande, men att detta eventuellt kan vägas upp av en effektiv symbol, t.ex. den gröna 
utrymningssymbolen. En symbol i en färg som symbolen normalt inte visas i kan vara mindre 
effektivt. 

  



 
 

 
 

 
 

11 
 

  

1.4 Syfte  

Syftet med denna studie är att utvärdera ett antal utvalda TIS-budskap för utrymning i 
vägtunnel. Utvärderingen har följande delsyften: 

• Undersöka hur trafikanter tolkar informationen i ett antal olika TIS-budskap, för att 
säkerställa att informationen i de budskap som används upplevs som ändamålsenlig 
och tolkas på det sätt som avses. Frågeställningar för utvärdering är: 

� Hur tolkas budskapen i sin helhet? 

� Skulle budskapen få trafikanten att agera på något sätt?  

� Vilken kombination av text och symbol förmedlar utrymningsbudskapet bäst? 

 

• Undersöka läsbarheten på och upplevelsen av TIS-skyltarna i verkligheten, med 
avseende på storlek på symbolen samt färgval på text och symbol. Med läsbarhet 
menas hur väl text eller symbol syns och kan läsas på skylten från olika avstånd. 
Frågeställningar för utvärdering är: 

� Är läsbarheten bättre med vit eller gul text? 

� Är läsbarheten bättre med vit eller grön utrymningssymbol? 

� Är läsbarheten bättre med stor eller liten symbol? 

1.5 Avgränsningar 

I denna studie undersöks utrymningsbudskap på TIS-skyltar som enbart är en del i ett större 
utrymningskoncept. Hur utrymningsbudskap och utrymningskoncept i sin helhet tolkas och 
upplevs omfattas inte av denna studie. 

  



 
 

 
 

 
 

12 
 

  

2 Metod och genomförande 

Utvärderingen genomförs i två delar. Den första delen är inriktad på tolkning av utrymnings-
budskap och den andra delen är inriktad på att utvärdera budskapens och framförallt 
symbolernas läsbarhet på de införskaffade TIS-skyltarna. 

2.1 Del 1: Tolkning av utrymningsbudskap 

Del 1 syftar till att undersöka trafikanters tolkning av olika utformningar av TIS-budskap för 
utrymning. Budskapen består av två TIS-skyltar, en större och en mindre, med en kombination 
av symbol och text. 

2.1.1 Genomförande 

Studien genomfördes i simulatormiljö där ett antal bilder föreställande en tunnelmiljö med 
olika TIS-budskap om utrymning projicerades på en vägg för deltagarna. Förbifart Stockholms 
planerade utformning användes som testmiljö. Deltagarna intervjuades en och en om deras 
uppfattning och tolkning av utrymningsbudskapen.  

Inledningsvis visades två bilder föreställande en tunnelmiljö utan några TIS-budskap och 
samtidigt presenterades ett enkelt scenario för deltagarna för att hjälpa dem att tänka sig in i 
situationen som en verklig trafiksituation: ”Du har kört in i tunneln vid Kungens kurva och kör 
norrut. Du är på väg mot Sollentuna och ska köra av vid trafikplats Häggvik. Trafiken flyter på i 
tunnelns tillåtna hastighet, ca 100 km i timmen”.  

    

Figur 5. Bilder föreställande en tunnelmiljö som visades för deltagarna inledningsvis vid utvärderingen. 

 

Därefter inleddes utvärderingen genom att bilder med sex olika budskapskombinationer (A-F) 
presenterades för deltagarna (se exempel i Figur 6) samtidigt som de uppmanades för var och 
en av bilderna att ”tänka högt” och berätta hur de tolkar situationen och det budskap som ges, 
samt berätta hur de tror att de skulle reagera och agera utifrån det givna budskapet i en 
verklig situation. För varje budskap tillfrågades deltagarna om deras tolkning eller agerande 
påverkas av om de befinner sig i en kösituation eller icke kösituation. Utvärderingsledaren 
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ställde också under tiden kompletterande frågor. På detta sätt fångades deltagarnas spontana 
upplevelser och tolkningar liksom tankar kring hur de skulle agera i situationen upp. 

    

Figur 6. Exempel på bilder med utrymningsbudskap på TIS som presenterades för deltagarna. 

 

Efter detta visades också alla budskapen (A-F) tillsammans för deltagarna, liksom ytterligare ett 
budskap (G) för jämförelse, så att de efter att ha sett de olika varianterna fick möjlighet att ta 
ställning till vilket budskap som de ansåg vara bäst utifrån syftet att trafikanterna ska utrymma 
tunneln via en nödutgång. I samband med detta fick deltagarna även ta ställning till vilket 
budskap presenterat på enbart en skylt (H-M) som bäst förmedlar att tunneln ska utrymmas 
via nödutgång, eftersom utrymmet i ramptunnlarna enbart möjliggör för en skylt (budskap 
som växlar mellan exempelvis text och symbol skulle dock kunna vara tänkbart).  

Ordningen mellan de olika budskapsalternativen som ingick i utvärdeingen växlades mellan 
olika deltagare för att minska risken för att resultaten skulle påverkas av ordningen på 
alternativen. 

Varje deltagare fick efter intervjun fylla i ett formulär med bakgrundsinformation.  

2.1.2 Testbudskap 

Olika utformningar av textbudskap omfattas av utvärdeingen. Budskapen innehåller antingen 
två rader med instruktioner till trafikanten (t.ex. ”STANNA MOTORN, UTRYM TUNNELN ”) eller 
en rad med information om händelsen och en rad med instruktion till trafikanten (t.ex. 
”BRAND”, ”GÅ TILL NÖDUTGÅNG”) (se exempel i Figur 7).  

      

Figur 7. Olika typer av textbudskap (två rader med instruktioner resp. en rad med information om 
händelsen och en rad med instruktion). 

 

Tre olika symboler valdes ut för att ingå i utvärderingen, utrymningssymbol i grönvitt 
respektive i svartvitt samt vägmärket ”allmän fara” (se Figur 8).  
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Figur 8. De olika symboler som ingick i utvärderingen. 

  

Sju olika kombinationer av dessa textutformningar och symboler valdes ut för att ingå i 
utvärderingen (se Figur 9). När det gäller ramptunnlar, där utrymmesskäl medför att enbart en 
skylt kan placeras, utvärderades samma textbudskap som för huvudtunneln (se  

Figur 10).  
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Figur 9. De sju olika kombinationer av text, symbol och röda kryss som utvärderades för huvudtunneln. 
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Figur 10. De olika varianter av text- eller symbolbudskap som utvärderades för ramptunnlar. 

2.1.3 Motivering av valet av budskap 

Urvalet av text- och symbolkombinationer gjordes baserat på följande: 

• Resultaten från LTH:s TIS-studie inom ramen för TEN-T (Ronchi, E., Nilsson, D., 2013).  

• De budskap som togs fram för Norra länken, vilka bl.a. baseras på det budskap som 
finns i Södra länken samt erfarenheter från utrymning vid en lastbilsbrand i Södra 
länken 2008 (Petterson, S., Rohlén, P., 2008).  

• Eventuell möjlighet att införa längre textbudskap än de som finns i befintliga tunnlar 
(från max 15 tecken per rad till 17 tecken) p.g.a. att fullgrafiska skyltar möjliggör 
finjustering av texterna. 

För motivering av respektive budskap se  

Tabell 1. De textbudskap som valts för utvärdering för ramptunnlarna är desamma som 
textbudskapen för huvudtunneln.  
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Tabell 1. Motivering till varför respektive budskap valts ut för utvärdering. För zon-förklaring, se avsnitt 
1.2. 

Budskap  Motivering 

A Används i Norra länken i zon 1 när det inte är kö.  

B Textdelen används i Norra länken i zon 1 när det inte är kö. Texten har kombinerats 
med vägmärket ”allmän fara” för att undersöka om symbolen upplevs förstärka 
budskapet. 

C Textdelen används i Norra länken i zon 2 samt vid kö i zon 1. Texten innehåller en rad 
med information om vad som hänt samt en rad med instruktion. Texten har 
kombinerats med svartvit utrymningssymbol. 

D Textdelen används i Norra länken i zon 2 samt vid kö i zon 1. Texten har kombinerats 
med grönvit utrymningssymbol. 

E Budskap som rekommenderats i LTH:s TIS-studie. Texten innehåller två rader med 
instruktioner.  

F Alternativ till budskap D där instruktionstexten innehåller 16 tecken i bredd - ett extra 
än som var möjligt att få plats med i Norra länken. 

G Alternativ till budskap D där instruktionstexten innehåller 17 tecken i bredd - två extra 
än som var möjligt att få plats med i Norra länken. 

2.1.4 Deltagare 

Studien genomfördes som en så kallad inomgruppsdesign där varje deltagare utvärderade 
varje TIS-budskap. Totalt deltog 33 personer. 

Kriterier för urval av deltagare var en för befolkningen representativ fördelning av vad gäller 
kön och ålder (18-75 år). Ett krav var att deltagarna har körkort. Ett rekryteringsföretag 
hanterade urval och rekrytering av deltagare. 

Deltagarna fick på förhand veta att utvärderingen var en del i en studie om information till 
tunneltrafikanter på informationsskyltar. Någon information på förhand om att studien berör 
utrymningsinformation gavs inte eftersom detta skulle ha kunnat påverka deltagarnas 
tolkningar av budskapen. Då deltagarna i förväg fick information om att studien berör 
tunnelmiljö gavs möjlighet för personer som upplever tunnelmiljö som obehaglig att välja att 
inte delta i utvärderingen. 
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2.2 Del 2: Läsbarhet på verkliga TIS-skyltar 

Del 2 syftar till att utvärdera de införskaffade LED-skyltarna ur läsbarhetssynpunkt. Syftet var 
därmed att låta trafikanter bedöma och jämföra läsbarheten i olika budskap som visades på 
dessa skyltar.  

2.2.1 Genomförande 

Denna utvärdering genomfördes på en testbana i utomhusmiljö, Arlandastad Test track 2, där 
de två TIS-skyltarna (fullgrafiska LED-skyltar) monterats ovanför körbanan. Skyltarna 
placerades i slutet av en lång raksträcka (ca 260 m) där deltagarna kunde bedöma skyltarna 
från olika avstånd (se Figur 11 och Figur 12). En större skylt placerades till vänster och en mindre 
till höger. I en byggnad i nära anslutning till testbanan togs deltagarna emot och informerades 
före utvärdeingen samt samlades ihop efteråt. 

 

 

Figur 11. Foto över testbanan (foto: Arlandastad Holding). 

 

Skyltplacering 
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Figur 12. Testbanan i dagsljus samt i kvällsljus med de monterade TIS-skyltarna (foto: Per Lundborg). 

 

Utvärderingen genomfördes på så sätt att deltagarna på tre olika avstånd från TIS-skyltarna 
(200 m, 100 m och 20 m) individuellt fick bedöma läsbarheten på olika budskap på en skala. 
Deltagarna fick också ange vilket av alternativen i de olika parametrarna (se nedan i avsnitt 
2.2.2) som de föredrog samt motivera sitt val.  

Utvärderingen genomfördes i grupp (4-6 personer), men bedömningarna gjordes individuellt 
och dokumenterades av var och en i en enkät. Deltagarna ställde först upp sig på det längsta 
avståndet och bedömde därifrån individuellt läsbarheten på skyltarna. Därefter gick hela 
gruppen fram till de övriga avstånden och gjorde samma bedömningar därifrån (se Figur 13). 
Gruppen följdes av en testledare som vägledde deltagarna och svarade på eventuella frågor.  

 

Figur 13. Utvärderingen genomfördes på tre avstånd. 
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Figur 14. Foton från utvärderingen (foto: Per Rohlén). 

 

För att minska risken för att deltagarnas bedömningar påverkades av ordningen på 
alternativen var avsikten att ordningsföljden skulle växlas mellan olika deltagare. Då växlingen 
mellan de olika budskapen på skyltarna av tekniska skäl inte fungerade optimalt fick ordningen 
anpassas efterhand.  

Utvärderingarna genomfördes under två kvällar, 2014-11-27 och 2014-12-04 mellan kl. 18 och 
21. Under utvärderingarna fanns fem funktionärer på plats som agerade testledare, skötte 
växling av budskapen på skyltarna samt tog emot deltagarna som kom till testplatsen. Växling 
av budskapen på skyltarna gjordes via en dator av en person i en bil placerad nära skyltbryggan 
(se Figur 15).  

 

    

Figur 15. Växling av budskapen gjordes via en dator (foto: Per Rohlén). 

2.2.2 Testbudskap 

Utvärderingen innehöll följande parametrar:  

• Bedömning av och jämförelse mellan vit och gul text 

• Bedömning av och jämförelse mellan grönvit och svartvit utrymningssymbol 

• Bedömning av och jämförelse mellan två olika storlekar på symbolen (stor resp. liten 
skylt)  
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De olika testbudskapen visas i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Testbudskapen.  

Fråga Testparameter Beskrivning av budskap Så här ser budskapet ut 

1 Färg på text (texthöjd 
192 mm) 
 

Vit text i två rader  

 

 Gul text i två rader 
 

 

2 Färg på text samt 
läsbarhet av extra 
långt budskap 
(texthöjd 160 mm) 

Vit text i två rader, längre 
budskap 

 

 Gul text i två rader, längre 
budskap 

 

3 Olika varianter av 
utrymningssymbolen  

Svartvit utrymningssymbol 

 

 Grönvit utrymningssymbol  

 

4 Olika storlekar på 
symbolen (grön 
utrymningssymbol) 

Utrymningssymbol (grön) 
som täcker stora skylten 

 

 Utrymningssymbol (grön) 
som täcker lilla skylten 

 

5 Olika storlekar på 
symbolen (svartvit 
utrymningssymbol) 

Utrymningssymbol (svart) 
som täcker stora skylten 

 

 Utrymningssymbol (svart) 
som täcker lilla skylten 

 
 

Skyltarnas ljusstyrka är möjlig att variera. Upplösningen på de båda skyltarna skiljer sig, den 
mindre skylten har pixelavståndet 16 mm och den större 12 mm.  Upplösningen bedömdes 
inte inverka särskilt på läsbarheten. 
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2.2.3 Deltagare  

Studien genomfördes som en så kallad inomgruppsdesign där varje deltagare utvärderade 
varje TIS-budskap. Totalt deltog 20 personer.  

Kriterier för urval av deltagare var en för befolkningen representativ fördelning av vad gäller 
kön och ålder (18-75 år). Ett krav var att deltagarna har körkort. Ett rekryteringsföretag 
hanterade urval och rekrytering av deltagare.  

Deltagarna fick före utvärderingen information om att utvärderingen är en del i en studie om 
utrymningsinformation till tunneltrafikanter via informationsskyltar. Deltagarna informerades 
om att de skulle få bedöma och jämföra ett antal olika budskaps läsbarhet på skyltar.  
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3 Resultat 

I följande avsnitt redovisas resultaten från utvärderingarna i del 1 och del 2. De resultat som 
presenteras är frekvenser och medelvärden. Inga ytterligare statistiska beräkningar har gjorts 
på materialet.  

3.1 Resultat från del 1: Tolkning av utrymningsbudskap på TIS 

Deltagare 

Totalt intervjuades 33 personer i utvärderingen. Deltagarna var mellan 20 och 73 år, med en 
medelålder på 46 år. 16 av deltagarna var män och 17 var kvinnor.  

70 % av deltagarna kör bil dagligen eller minst en gång i veckan. Ca en fjärdedel kör bil någon 
eller några gånger i månaden och enstaka deltagare kör bil enbart ett fåtal gånger per år eller 
mer sällan.  

45 % av deltagarna kör eller är passagerare i en vägtunnel dagligen eller minst en gång i veckan 
och ungefär lika många åker i en tunnel någon eller några gånger i månaden. Enstaka deltagare 
åker i en vägtunnel ett fåtal gånger per år eller mer sällan. 

Vilka budskap föredras? 

Inledningsvis visades bilder för deltagarna föreställande en tunnelmiljö med sex olika 
utrymningsbudskap på TIS-skyltar, där deltagarna fick möjlighet att spontant uttrycka sin 
tolkning av budskapet och beskriva hur de tror att budskapet skulle få dem att agera. Många 
spontana tolkningar och antaganden om troligt agerande yttrades, samtidigt som deltagarna 
efter hand ofta ändrade sina tidigare spontana intryck vartefter de fått se nya budskap. Att här 
redovisa specifikt hur deltagarna tror sig komma att agera utifrån de olika budskapen bedöms 
därför inte som meningsfullt. Däremot redovisas generella synpunkter på de olika budskapen 
samt vilka budskap som deltagarna slutligen pekade ut som de bästa budskapen utifrån målet 
att trafikanterna ska lämna sin bil och utrymma via en nödutgång. 

Efter att deltagarna fått se de olika budskapen ett och ett och givit sin spontana tolkning av 
budskapen, fick de alltså möjlighet att välja det eller de budskap som de anser är bäst utifrån 
målet att trafikanterna ska lämna sin bil och utrymma via en nödutgång. I vissa fall angav 
deltagarna att de föredrar mer än ett budskap, varför totalen summerar till mer än antalet 
deltagare. Resultaten visar att de budskap som flest deltagare angav att de föredrar i 
huvudtunneln är budskap F (16 personer) och D (14 personer), men även E och G (11 resp. 8 
personer) anses av relativt många som bra budskap (se Figur 16). Samtliga dessa budskap 
innehåller den gröna utrymningssymbolen.  
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Figur 16. Antalet deltagare som angett att de föredrar respektive budskap i huvudtunneln. 

 

När det gäller budskap F (”BRAND, GÅ TILL NÖDUTGÅNG” i kombination med grönvit 
utrymningssymbol), framkom varierande spontana synpunkter och tolkningar bl.a. av 
begreppet ”gå”. Följande synpunkter är exempel på citat från olika deltagare:  

”Gå till" är tydligare än "utrym via nödut".” 

”Gå till" är lugnare än "Utrym", mindre bråttom.” 

”Gå till" förutsätter att man stannar bilen, gröna skylten ger tydlig 
vägvisning.” 

”Gå till" antyder att man måste stanna bilen.” 

”Klar uppmaning.” 

”Klara instruktioner, känns lugnare, mindre skrämd.” 

"Gå" är förvirrande, måste tänka i flera led. Menas gå omedelbart eller 
kan jag köra till närmsta avfart?” 

”Klumpigare uttryckt, otydligt vad man ska göra. "Gå till" är ingen 
uppmaning att stanna, vågar inte ta beslutet att stanna.” 

”Oklart vad man ska göra - det står "gå till" men inte "stanna". Jag vill ha 
mer text.” 
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”Gå till" är tveksamt och upplevs mindre bråttom. "Utrym" förstärker 
ordet "brand" bättre.” 

”Utrym" är bättre än "gå".” 

"Gå till" kan tolkas som att man inte kan köra ut. Förvirrande att 
hänvisas till nödutgång - varför inte till avfarten?” 

”Gå till" signalerar inte att det är bråttom, lägre allvarlighetsgrad.” 

”Gå är vagt, känns inte så allvarligt.” 

”Gå till" kan tolkas som att man ska stanna vid eller i nödutgången. "Gå 
till" är mindre skrämmande (på ett bra sätt) än "Utrym" och tydligare 
eftersom det är oklart om man ska ta med bilen när det står "utrym".” 

 

Några exempel på citat från olika deltagare gällande budskap D (”BRAND, UTRYM VIA NÖDUT” 
i kombination med grönvit utrymningssymbol), redovisas nedan:  

”Bråttom, måste lämna bilen och ta sig till utrymningsväg.” 

”Tydligt att man ska lämna bilen och gå via nödutgång.” 

”Tillsammans med texten blir gröna gubben en uppmaning i sig.” 

”Textbudskapet är bättre än A/B då det talar om var man ska utrymma, 
gubben talar om var nödutgången är.” 

”Fokus på stora symbolen - risk att den tolkas som bara vägvisning (dvs. 
ingen uppmaning).” 

”Tydlig uppmaning att stanna. Var ska man göra av bilen?” 

”Text och symbol förmedlar olika budskap.” 

”Utrym via nödut" är inte tillräcklig info för att stanna och ta nödut-
gång.” 

”Inte så tydligt att man ska stanna.” 

 

Synpunkter ang. budskap E (”STANNA MOTORN, UTRYM TUNNELN” i kombination med grönvit 
utrymningssymbol), som nämns av flera är att det är tydligt att man ska stanna bilen samt att 
budskapet känns som en uppmaning. Flera nämner dock att de undrar vad det är som har 
inträffat eftersom information om detta saknas, samt att detta innebär att det är mindre allvar 
som förmedlas eller att det är mindre bråttom att agera. Följande synpunkter är exempel på 
citat från deltagarna:   

”Ihop med gröna symbolen förstår jag att det är nödutgång som gäller. 
Skulle vilja få veta vad som hänt.” 

”Stanna motorn" är tydligt. Mer akut än D.” 

”Stanna" är det man tar in, ett kommando. Ögat går snabbt till 
symbolen.” 
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”Konkret uppmaning - om motorn stannas måste man utrymma utan 
bil.” 

”Tydligare att man ska stanna jämfört med övriga budskap.” 

“Stanna motorn" är mer allvarligt och en tydligare instruktion.” 

”Stanna motorn" är tydligt, talar tydligt om vad man ska göra.”   

”Mer allvarligt än D, hade stannat direkt, orsaken spelar ingen roll.” 

”Mindre bråttom eftersom det inte står "brand". "Stanna motorn" är en 
uppmaning.” 

”Text och symbol förmedlar samma sak, men över olika körfält. Lite 
mindre allvarligt p.g.a. att det inte står "brand".” 

”Stanna motorn" förmedlar inget allvar. Vill att det står "brand".” 

”Inte lika tydligt att man ska använda nödutgång då ordet "nödutgång" 
inte finns med.” 

Budskap för ramptunnlarna, där det enbart finns möjlighet att visa budskap på en skylt, 
utvärderades också. Här föredrar flest personer budskap I (12 personer), men en relativt stor 
andel anser också att budskap J och L är bra (9 resp. 8 personer) (se Figur 17).  

 

Figur 17. Antalet deltagare som angett att de föredrar respektive budskap för ramptunnel. 
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Viktiga delar i utrymningsbudskapen 

Deltagarna ombads också ange vilka delar som de upplever som viktigast i utrymnings-
budskapet för att detta ska få trafikanterna att lämna bilen och utrymma via nödutgång (se 
Figur 18). Begreppet ”brand” angavs av flest deltagare (18 personer) som en viktig del av 
budskapet och begreppet ”utrym” nämndes av 15 personer. Utrymningssymbolen nämndes av 
9 personer som en viktig del av budskapet. 11 personer tog upp att de röda kryssen för 
avstängda körfält upplevs som viktiga. Relativt få, 5 personer, angav uttryckligen att ”stanna 
motorn” är en av de viktigaste delarna i budskapet.  

 

Figur 18. De viktigaste ingående delarna i utrymningsbudskapet. 

 

En stor majoritet av deltagarna upplever att en grön utrymningssymbol är att föredra (23 
personer) framför en svartvit (5 personer), medan 3 personer värderar dem lika (se Figur 19). 
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Figur 19. Antal personer som föredrar grön resp. svartvit utrymningssymbol, eller anser att de är lika bra. 

Andra synpunkter på utrymningsbudskapen samt övriga reflektioner 

Röda kryss 
Det visade sig under intervjuerna att alla inte kände till betydelsen av de röda kryssen. Av de 
som tillfrågades om sin tolkning av dessa angav 12 personer att de tolkar dessa som ”stopp”, 
”stanna” eller ”avstängda körfält”, medan 6 personer tolkar dem som någon form av ”varning” 
eller ett budskap om ”allvarlighet”. Ett par personer anger en annan tolkning, t.ex. att de 
fungerar som ”uppmärksamhetspåkallare”.  

Nödut (förkortning)  

I budskap C och D används av utrymmesskäl förkortningen ”nödut” istället för ”nödutgång”. 
Under intervjuerna tillfrågades deltagarna om deras uppfattning om denna förkortning. 16 av 
dessa ansåg att de inte tycker att det är något problem med att använda sig av en sådan 
förkortning då det är uppenbart att den står för ”nödutgång”. Dock uppgav 4 personer att de 
inte tycker att en sådan förkortning är bra, t.ex. angav en person att dennes spontana tolkning 
av förkortningen var ”nödutrop”. 13 personer angav inte något klart svar på frågan.  

TIS-placering ovan körfält  

Fem personer kommenterade under genomgången av de olika tunnelbilderna med 
utrymningsbudskap att de tolkade det som att de två skyltarna var placerade över olika körfält 
och att budskapen på respektve skylt gäller för olika körfält, eller att de olika skyltarna är olika 
framträdande beroende på vilket körfält man kör i. 

Blinkande ljus/text  

Ett antal deltagare betonade vikten av att något blinkar, t.ex. de gulblinkande lamporna på 
vardera sidan om textbudskapen eller att symbolen blinkar. De menar att blinkande eller 
pulserande ljus/lampor är viktigt för att förstärka varningen. Vissa tyckte att det skulle blinka 
kraftigare, snabbare eller i andra färger (t.ex. rött) för att det skulle bedömas som en allvarlig 
händelse. 
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Social påverkan 

Frågor om den sociala påverkan från andra trafikanter i tunneln omfattades inte av denna 
studie. Däremot tags detta spontant upp av en stor andel av deltagarna. Mer än hälften av 
deltagarna uttryckte själva spontant att de skulle kolla hur andra trafikanter agerade innan de 
själva bestämde hur de skulle agera.   

3.2 Resultat från del 2: Läsbarhet på TIS-skyltar 

Deltagarna fick bedöma läsbarheten på de olika budskapen på skyltarna på en skala ”Mycket 
otydlig”, ”Ganska otydlig”, ”Ganska tydlig” och ”Mycket tydlig”. I presentationen av resultaten 
nedan har skalan översatts till siffror mellan 1 och 4, där alltså ”Mycket otydlig” motsvarar en 
1:a och ”Mycket tydlig” motsvarar en 4:a.  

Därefter gjorde deltagarna en jämförelse mellan de olika alternativen i de olika parametrarna 
och bedömde vilket av alternativen som de föredrog eller om de tyckte att de var likvärdiga. 
Deltagarna fick också ange en motivering till varför de föredrog det alternativ som de gjorde.  

Deltagare 

I utvärderingen deltog totalt 20 personer i åldrarna 21 till 72 år, med en medelålder på 44 år. 
11 deltagare var män och 9 var kvinnor.  

8 av deltagarna uppgav sig ha en synnedsättning som negativt påverkar förmågan att se och 
läsa på långt avstånd. Samtliga dessa hade vid studien på sig glasögon eller linser som 
korrigerade synnedsättningen. Ingen av deltagarna uppgav sig vara färgblind.    

Påverkande förhållanden 

Det är rimligt att anta att väderförhållandena påverkade läsbarheten på TIS-skyltarna i och 
med att det förekom dimma under delar av utvärderingarna. Dimman varierade mellan de 
olika testomgångarna. 

Gulblink kan ställas in i skyltarnas hörn. Under testdag 1 användes ingen gulblink. Under 
testdag 2 ställdes gulblink in på de skyltar som visade textbudskap. Två gula punkter lyste 
växelvis i de övre och nedre hörnen (se Figur 20).   

 

Figur 20. Exempel på gulblink. 
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Bedömning av och jämförelse mellan vit och gul text 

Deltagarna gjorde en bedömning av hur tydlig de upplevde läsbarheten i två olika texter som 
presenterades i vit respektive gul textfärg på den svarta skylten. Det ena budskapet ”STANNA 
MOTORN, UTRYM TUNNELN” visades i text med höjden 192 mm, medan det andra budskapet 
”BRAND, GÅ TILL NÖDUTGÅNG” visades i en mindre textstorlek, höjd 160 mm, då detta 
innehåller fler tecken.  

Resultaten visar att budskapet ”STANNA MOTORN, UTRYM TUNNELN” har låg läsbarhet på det 
längsta avståndet (200 m) (se Figur 21). Medelvärdena på deltagarnas uppskattningar ligger på 
mellan 1,2 och 1,4 för de olika färgerna. På avståndet 100 m ligger medelvärdes-
uppskattningarna för vit text på 2,9 och för gul text på 3, vilket för båda färgerna ungefär 
motsvarar ”ganska tydligt”. På avståndet 20 m ligger medelvärdesuppskattningarna på 3,9 för 
båda färgerna, vilket i princip motsvarar ”mycket tydligt”.  

 

Figur 21. Medelvärden av uppskattad läsbarhet av text ”STANNA MOTORN, UTRYM TUNNELN” i vitt 
resp. gult. 

 

Även för budskapet ”BRAND, GÅ TILL NÖDUTGÅNG” är läsbarheten på det längsta avståndet 
låg för både vit och gul text (se Figur 22). Medelvärdena ligger på 1,3 resp. 1,6. På avståndet 
100 m ligger uppskattningarna på 2,4 och 2,7 för vit resp. gul text. På avståndet 20 m är 
medelvärdena för både vit och gul text 3,9.  
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Figur 22. Medelvärden av uppskattad läsbarhet av text ”BRAND, GÅ TILL NÖDUTGÅNG” i vitt resp. gult. 

 

Deltagarna angav också i enkäten vilken textfärg som de föredrar. Vid samtliga bedömningar 
för de bägge textbudskapen har fler deltagare angett att de föredrar gul text (se Figur 23 och 
Figur 24). Sju deltagare varierade sin uppfattning om vilken färg de föredrar på de olika 
avstånden, dvs. föredrog gul text på vissa avstånd och vit på andra. Enbart fem deltagare 
föredrog samma färg på samtliga avstånd.   

 

 

Figur 23. Antalet deltagare som för budskapet ”STANNA MOTORN, UTRYM TUNNELN” föredrar vit resp. 
gul textfärg eller som anser att de är likvärdiga.  
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Figur 24. Antalet deltagare som för budskapet ”BRAND, GÅ TILL NÖDUTGÅNG” föredrar vit resp. gul 
textfärg eller som anser att de är likvärdiga. 

 

Bland de som föredrar den gula texten har många kommenterat att den är klarare, tydligare 
eller har bättre kontrast. Några av de som föredrar gul text har angett att gul färg bättre passar 
det brådskande syftet eller att den är mer varnande. 

De som föredrar vit text har motiverat detta bl.a. med att de tycker att den är klarare, tydligare 
eller har bättre kontrast.  

Bedömning av och jämförelse mellan svartvit och grönvit utrymningssymbol 

När det gäller läsbarheten av utrymningssymbolen har den i såväl svartvitt som grönvitt 
skattats relativt högt vid samtliga avstånd, även om grönvit symbol ligger något högre i 
skattningarna (se Figur 25). Medelvärdet för grönvit symbol ligger på 3,5 för längsta avståndet, 
3,9 för medelavståndet och på 4 på kortaste avståndet. Motsvarande skattningar för svartvit 
symbol är 3,1; 3,8 resp. 4.  
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Figur 25. Medelvärden av uppskattad läsbarhet av svartvit resp. grönvit utrymningssymbol.  

 

Den grönvita symbolen föredras av de flesta på samtliga avstånd, även om det finns några 
deltagare som föredrar den svartvita eller som anser dem som likvärdiga (se Figur 26).  

Bland de som föredrar den grönvita symbolen har drygt hälften angett som skäl att den syns 
”bättre”, är ”tydligare, ”sticker ut”, ”blicken dras dit”, eller ”syns på långt håll”. Några 
deltagare har motiverat sitt val med att det gröna har ett ”symbolvärde” och förknippas med 
utrymning samt att det finns en ”igenkänning”. Ytterligare enstaka synpunkter är att det är 
”bra med bakgrundsfärg” och att den grönvita symbolen är ”mindre bländande”. 

Skälen som angetts av de få som föredrar den svartvita symbolen är bl.a. att den ger ”tydligare 
konturer”, att symbolen är mindre ”plottrig”, samt att den ”vita gubben försvinner i det 
gröna”. 

 

Figur 26. Antalet deltagare som föredrar svartvit resp. grönvit utrymningssymbol eller som anser att de 
är likvärdiga. 
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Bedömning av och jämförelse mellan större och mindre utrymningssymbol 

För bedömning av om det är tillräckligt med en mindre skylt för att visa symbolen eller om den 
större varianten av skylt behövs fick deltagarna bedöma och jämföra läsbarheten i en symbol i 
en storlek som täcker den större varianten av skylt liksom en symbol i en storlek som täcker 
den mindre varianten av skylt. Dessa bedömningar och jämförelser gjordes för såväl grönvit 
utrymningssymbol som svartvit. 

På de två längsta avstånden har läsbarheten i den större symbolen i både grönvitt och svartvitt 
skattats högre än den mindre symbolen i samma färg, medan läsbarheten bedömts likvärdig på 
det kortaste avståndet. För den större grönvita symbolen ligger medelvärdet på 3,8 – 4 för de 
tre avstånden, medan medelärdet för den mindre grönvita symbolen ligger mellan 3,4 och 4 
(se Figur 27). För den större svartvita symbolen ligger medelvärdet på 3,6 – 4 för de tre 
avstånden, medan medelvärdet för den mindre svartvita symbolen ligger mellan 2,8 och 3,9 
(se Figur 28).  

 

Figur 27. Medelvärden av uppskattad läsbarhet av större resp. mindre utrymningssymbol i grönvitt. 
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Figur 28. Medelvärden av uppskattad läsbarhet av större resp. mindre utrymningssymbol i svartvitt.  

 

En större symbol föredras generellt vid jämförelse med en mindre (se Figur 29 och Figur 30). 
Denna tendens är tydligast på de två längre avstånden.  

Vid samtliga tre avstånd föredrar flest deltagare den större grönvita symbolen. Några 
deltagare anger att de inte föredrar den ena eller andra, medan några föredrar den mindre 
symbolen vid de två närmsta avstånden.  

Den större svartvita symbolen föredras av flest deltagare vid de två längsta avstånden, medan 
flest har angett att det inte spelar någon roll vid det närmsta avståndet. Några enstaka 
deltagare har på de två närmsta avstånden angett att de föredrar den mindre symbolen.  

 

Figur 29. Antalet deltagare som föredrar den större resp. mindre utrymningssymbolen i grönvitt eller 
som anser att de är likvärdiga. 
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Figur 30. Antalet deltagare som föredrar den större resp. mindre utrymningssymbolen i svartvitt eller 
som anser att de är likvärdiga. 

 

De flesta som kommenterat varför de föredrar den större symbolen (såväl grönvit som 
svartvit) har angett att den är tydligare och syns bättre.  

Bland de som föredrar den mindre symbolen har några kommenterat att den stora symbolen 
på nära håll är för stor, att den mindre symbolen är klarare och tydligare, eller att formen på 
mindre symbolen känns igen. 

4 Analys och slutsatser 

I följande avsnitt analyseras och dras slutsatser från resultaten av del 1 och del 2 i denna 
utvärdering. Resultaten från denna utvärdering behöver sedan vägas ihop med resultat från 
andra försök och litteraturstudier liksom de erfarenheter som finns från inträffade 
utrymningar i vägtunnlar innan beslut fattas om vilka TIS-utrymningsbudskap som är mest 
lämpliga. I detta bör också vägas in hur utformningen ser ut i övriga vägtunnlar i Sverige 
eftersom likformigheten och igenkänningsfaktorn mellan tunnlar är viktiga aspekter. 

4.1 Förutsättningarna för utvärderingen 

Mer ideala förhållanden för att genomföra en utvärdering av utrymningsbudskap på TIS:ar 
skulle utgöras av en verklig tunnelmiljö där skyltar och andra delar i utrymningskonceptet finns 
på plats och där försökspersoner kunde tillfrågas om dels sin tolkning av innebörden i olika 
budskap liksom dels hur väl budskapen presenterades på TIS:arna. Då det inte funnits 
möjligheter att genomföra denna utvärdering i en verklig tunnelmiljö gjordes valet att dela upp 
utvärderingen i två delar. 
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4.1.1 Tolkning av utrymningsbudskap 

Del 1 syftade till att studera tolkning av ett antal utvalda utrymningsbudskaps innebörd och 
genomfördes med hjälp av att bilder av TIS-budskap visades för deltagare i simulatormiljö 
samtidigt som de intervjuades om sina uppfattningar.  

Att befinna sig i en verklig utrymningssituation i en tunnel är svårt att sätta sig in i och det är 
därför svårt att tänka sig in i hur man som trafikant skulle reagera och agera i en sådan 
situation. Att tolkning av budskapens innebörd genomförts i simulatormiljö innebär därför att 
viss försiktighet måste iakttas vid dragande av slutsatser av resultaten från del 1. TIS-
budskapen har i studien isolerats från övriga delar i utrymningskonceptet, bl.a. ljud- och 
ljuseffekter, radiomeddelanden osv. De olika delarna i utrymningskonceptet är menade att 
förstärka varandra och underlätta tolkningen. Flera deltagare nämnde också att t.ex. intensivt 
blinkande lampor eller liknande skulle medföra att TIS-budskapet tolkades mer allvarligt.   

Att deltagarna fick se flera olika budskap efter varandra har sannolikt också påverkat 
tolkningen eftersom deltagarna redan efter att ha sett det första budskapet har fått en 
förväntan om vad nästa budskap ska handla om. Många deltagare ändrade sina tolkningar och 
sina antaganden om hur de skulle agera vartefter de fick se nya meddelanden. För att 
ordningen på budskapen skulle påverka resultaten i så liten mån som möjligt varierades denna 
mellan deltagarna.  

Tolkningen och benägenheten att agera på ett specifikt sätt vid ett visst budskap påverkas 
rimligen också av hur andra agerar och tolkar budskapet. Många av deltagarna uttryckte 
spontant att de om de såg ett TIS-budskap om utrymning skulle titta sig omkring och se hur 
andra trafikanter agerade. Om någon har stannat och är på väg till fots till en nödutgång ökar 
chansen att andra trafikanter påverkas och väger in detta i sin tolkning av budskapet. Om alla 
trafikanter istället fortsätter att köra finns risk att trafikanterna bakom blir osäkra på om 
budskapet verkligen innebär att man ska stanna bilen. 

Ytterligare något som tycks ha en inverkan på hur deltagarna tolkat de olika budskapen och 
hur de tror att de skulle agera i en verklig situation är vilken riskförståelse de har, t.ex. insikt 
om vad en tunnelbrand innebär och hur allvarlig situationen kan bli, hur bråttom det är att 
agera och vad det är som är farligt (eld/rök) osv. Även deltagarnas kunskaper om utrymnings-
konceptet i tunnlar (t.ex. var utrymningsvägar finns och var de mynnar) och om hur trafikanter 
bör agera i händelse av brand i en tunnel påverkar tolkningen. Såväl kunskapsnivån som risk-
förståelsen tycks skilja sig stort mellan olika människor, vilket därmed bidrar till att tolkningen 
av de olika budskapen skiljer från person till person.  

4.1.2 Läsbarhet på skyltar 

Del 2 syftade till att studera läsbarhet av olika färger och storlekar på texter och symboler på 
verkliga skyltar, vilket genomfördes på en testbana i utomhusmiljö. Att utvärderingen genom-
fördes utomhus innebär att det finns begränsningar i de resultat som utvärderingen ger, vilket 
behöver tas i beaktande vid tolkning av resultaten.  

Hur läsbarheten på skyltar upplevs är beroende av bl.a. ljus- och väderförhållanden. Studien på 
testbanan utomhus valdes att genomföras under kvällstid i november/december för att skapa 
så lika ljusförhållanden som i en tunnel som möjligt, och belysning längs testbanan bidrog till 
att efterlikna ljuset i en vägtunnel. TIS-skyltarnas ljusstyrka behöver justeras på den plats där 
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de ska sitta för att anpassas till rådande ljusförhållanden på platsen. Väderförhållanden är en 
parameter som inte kan påverkas. Vid testtillfällena rådde dimma, vilket sannolikt haft en viss 
inverkan på deltagarnas bedömning av budskapens läsbarhet. Dessa faktorer innebär att 
slutsatser även från del 2 behöver dras med försiktighet.  

4.2 Vilka kombinationer av text och symbol föredras? 

Resultaten från del 1 visar att flera av de olika textbudskap som ingick i utvärderingen bedöms 
kunna fungera väl för att få trafikanter att lämna fordonen och gå till nödutgångarna. De 
budskap som flest deltagare föredrar i huvudtunneln är budskap F och D, men även E anses av 
relativt många vara ett bra budskap.  

 
 
F  

 
 
D  

 
 
E  

 

Figur 31. De symbol- och textkombinationer som flest föredrog. 

 

De viktigaste ingående delarna i budskapet ansågs vara begreppen ”brand” och ”utrym”, vilka 
angavs av ca hälften av deltagarna. Utrymningssymbolen nämndes också av en knapp tredjedel 
av deltagarna som en viktig del av budskapet. ”Stanna motorn” angavs av relativt få som en 
viktig del av budskapet. Av resultaten att döma bör det inte vara något stort problem att 
använda förkortningen ”nödut” för nödutgång eftersom de flesta associerar förkortningen 
direkt till nödutgång.  

För budskap som visas på enbart en skylt är det budskap I, J och L som föredras av flest 
personer. I ramptunnlarna finns inte möjlighet att visa både text och symbol samtidigt varför 
det är viktigt att ha ett textmeddelande som är tillräckligt tydligt i sig själv. För enhetlighetens 
skull är det också viktigt att textbudskapet stämmer överens mellan huvudtunnel och 
ramptunnel, om det är möjligt. När det gäller budskap I (”BRAND, UTRYM TUNNELN”) är det 
något förvånande att så många säger sig föredra detta budskap eftersom få tyckte att detta 
textbudskap var tydligt när det gäller huvudtunneln (budskap A och B). Textbudskapen J 
(”BRAND, UTRYM VIA NÖDUT”) och L (”BRAND, GÅ TILL NÖDUTGÅNG”) ingår i de budskap som 
föredras av flest för huvudtunneln.  

 

Figur 32. De textbudskap som flest föredrog för de fall det inte är möjligt att visa både text och symbol. 
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4.3 Färg och storlek på symbolen 

4.3.1 Färg 

En stor majoritet av deltagarna i del 1 föredrar den grönvita utrymningssymbolen framför den 
svartvita. Detsamma gäller också för del 2, där även läsbarheten för den grönvita symbolen 
skattats något högre än för den svartvita, även om läsbarheten för såväl svartvit som grönvit 
skattats relativt högt vid samtliga avstånd. 

 

 

Figur 33. Svartvit och grönvit utrymningssymbol. 

 

Många har angett (framför allt i del 1) att de föredrar den gröna symbolen för att de känner 
igen den från andra sammanhang, där den normalt signalerar ”trygghet” och lokalisering av 
nödutgång. Syftet för TIS-tillämpningen är istället en uppmaning om att utrymma genast, vilket 
innebär att det tänkta syftet med symbolen på TIS skiljer sig från den i andra sammanhang 
avsedda betydelsen. Att de gröna skyltarna associeras till redan kända skyltar om utrymnings-
väg kan dock också ses som positivt eftersom det underlättar och bidrar till en snabbare 
tolkning av själva situationen.  

4.3.2 Storlek 

Vid jämförelse mellan den mindre och den större grönvita utrymningssymbolen föredrar flest 
deltagare den större symbolen vid samtliga tre avstånd. Vid samtliga avstånd är det några få 
som tycker att det inte spelar någon roll vilken storlek som används, medan några få föredrar 
den mindre symbolen vid de två närmsta avstånden. Bedömningarna av läsbarheten för den 
större och mindre grönvita symbolen visar dock att skillnaderna inte är så stora mellan den 
större och den mindre symbolen då medelvärdet för den större symbolen ligger på 3,8 – 4,0 
för de tre avstånden och för den mindre på 3,4 – 4,0.  

Att den större symbolen föredras i större utsträckning är naturligt eftersom den i jämförelse 
med den mindre har något bättre läsbarhet, men då den mindre symbolen som sämst ligger på 
en läsbarhet mellan ”ganska tydlig” till ”mycket tydlig” är det en rimlig slutsats att den mindre 
symbolen är tillräcklig ur läsbarhetssynpunkt.  

Däremot skulle en större symbol kunna ha ett värde om den drar till sig mer uppmärksamhet 
än den mindre eller tas på större allvar av trafikanterna. Denna aspekt har dock inte studerats 
inom ramen för denna utvärdering.  
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4.4 Färg och storlek på textbudskapet 

4.4.1 Textfärg 

Resultaten från del 2 visar att läsbarheten på verkliga TIS-skyltar av vit resp. gul text inte skiljer 
sig i särskilt stor utsträckning. Däremot är det fler som föredrar gul text än som föredrar vit 
text vid samtliga avstånd. Det är dock relativt många som ändrade sin uppfattning om vilken 
textfärg som de föredrar mellan de olika avstånden, vilket medför att resultaten inte är helt 
tydliga.  

Betydelsen av textfärg för tolkningen av budskapen omfattades inte av utvärderingen i del 1. 

4.4.2 Textstorlek 

En del i denna utvärdering var att undersöka om det är möjligt att skapa tydligare textbudskap 
genom användning av några fler bokstäver i textbudskapen än vad som tidigare använts t.ex. i 
Södra och Norra länken. Ett par textbudskap innehållande fler tecken utvärderades därför i del 
1, varav budskapet ”BRAND, GÅ TILL NÖDUTGÅNG” visade sig vara positivt ur 
tolkningssynpunkt. Läsbarheten av detta budskap, med mindre textstorlek som följd av 
användandet av fler tecken, utvärderades därför i del 2 tillsammans med textbudskapet 
”STANNA MOTORN, UTRYM TUNNELN”.  

På det längsta avståndet (200 m) var medelvärdet för läsbarheten på båda texterna väldigt låg 
medan det på det närmaste avståndet (20 m) var mycket hög. På mellanavståndet (100 m) 
skiljer sig läsbarheten något mellan de båda budskapen. Där var medelvärdet för läsbarheten 
för ”STANNA MOTORN, UTRYM TUNNELN” nära ”ganska tydlig”. ”BRAND, GÅ TILL 
NÖDUTGÅNG” hade ett medelvärde mellan ”ganska otydlig” och ”ganska tydlig”, och ca 
hälften bedömde läsbarheten till mycket eller ganska otydlig. Det är därmed ett gränsfall om 
läsbarheten med en minskad textstorlek kan bedömas som tillräcklig med tanke på att det 
vanligaste avståndet mellan TIS-skyltarna ligger på 150-200 m.  
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