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Sammanfattning: 
Tunnelsäkerhet – en inventering av olyckor i fyra vägtunnlar i Stockholm 

 
I denna rapport undersöks trafikolyckor i fyra vägtunnlar i Stockholm. Tunnlarna som undersökts är 
Klaratunneln, Söderledstunneln, Törnskogstunneln och Häggvikstunneln. Projektets syfte var att 
arbeta med en avgränsad del av projektet TUFS (Tunnel Framkomlighet och Säkerhet) som ska skapa 
ett svenskt kunskapsunderlag gällande vägtunnelolyckor. Målet med detta projekt var att undersöka 
om Trafikverkets program Lill-EVAs prognoser för olyckskvoter i ytvägnätet skiljer sig från de 
empiriska olyckskvoter som beräknats för tunnlar, samt undersöka var i tunnlarna olyckor uppstår. 
Dessutom undersöktes om det fanns en skillnad i olycksfrekvens mellan två tunneltyper: På 
landsbygd (höga hastigheter, låga trafikflöden, inga på- och avfarter) och I tätort (låga hastigheter, 
höga trafikflöden, på- och avfarter). Olycksdata har hämtats från databaserna STRADA och NTS, och 
sammanställts i histogram sorterade på olyckstyp, ljusförhållanden, olyckans allvarlighetsgrad samt 
antal olyckor/år.  
 
Resultaten visade att det inte fanns någon skillnad i olycksfrekvens mellan Lill-EVAs prognos och 
empirisk data för olyckskvot, svårskadekvot och dödskvot. Däremot fanns det en skillnad mellan Lill-
EVAs prognos och empiriska data när det gäller lättskadekvot. Mellan de två tunneltyperna kunde 
ingen skillnad visas. 
 
Upphinnandeolyckor dominerade i Söderledstunneln och seriekrockar i Törnskogs- och 
Häggvikstunneln. I Klaratunneln dominerade olyckor där fordon fastnat i tunnelmynning. Majoriteten 
av olyckorna skedde i dagsljus. 
 
Olyckornas koordinatpositioner visade att det fanns en koncentration av olyckor i tunnelmynning i 
Klara- Söderleds- och Häggvikstunneln. Detta stämde inte för Törnskogstunneln där olyckorna skett i 
mitten av tunneln. 
 
Nyckelord: Tunnelolycka, tunnelsäkerhet, TUFS, Lill-EVA, STRADA, NTS 

  



 
 

 

Abstract:  
Tunnel safety – an inventory of accidents in four road tunnels in Stockholm 

 
This report investigates traffic accidents in four road tunnels in Stockholm. The tunnels investigated 
are Klaratunneln, Söderledstunneln, Törnskogstunneln and Häggvikstunneln. The main purpose of 
this project was to work with a delimited part of the project TUFS (Tunnel Framkomlighet och 
Säkerhet, Tunnel practicability and safety, my translation) that is going to build a knowledge bank for 
Swedish road tunnel accidents. The goal of this project was to investigate if the forecasts for accident 
rates in the tunnels calculated from empirical data differ from the forecasts of the road network 
made by the forecast program used by Trafikverket, Lill-EVA, for the observed tunnels. Another goal 
was to determine where accidents occur in the tunnels. In addition, two different tunnel types were 
compared in terms of accident rates. The tunnel types are located in: countryside (high speed, low 
traffic flows, no on- and off ramps) or urban center (low speed, high traffic flows, on- and off ramps). 
Accident data has been collected from the data bases STRADA and NTS and compiled in histograms 
displaying accident type, light conditions, the seriousness of the accident and number of 
accidents/year. 
 
The results showed that there are no differences in accident rates calculated by Lill-EVA and 
empirical data for accident rate, serious accident rate and death rate. However, there was a 
difference in the results concerning light injuries. No difference was found regarding the two tunnel 
types. 
 
Rear-end collision was the most common accident type in Söderledstunneln and serial vehicle 
crashes in Törnskogstunneln and Häggvikstunneln. Vehicles that got stuck in the tunnel entrance 
dominated the accident type in Klaratunneln. The majority of the accidents occurred in daylight. 
 
The coordinate positions for the accidents showed that there was a concentration of accidents near 
the tunnel entrance in Klaratunneln, Söderledstunneln and Häggvikstunneln. This is not the case for 
Törnskogstunneln where accidents have occurred in the tunnel center. 
 
Keywords: Tunnel accident, tunnel safety, TUFS, Lill-EVA, STRADA, NTS  



 
 

Innehållsförteckning 
1 Begrepp ............................................................................................................................... 1 

2 Inledning .............................................................................................................................. 2 
2.1 Bakgrund ................................................................................................................................ 2 
2.2 Syfte och mål .......................................................................................................................... 2 
2.3 Avgränsningar ........................................................................................................................ 3 

3 Litteraturstudie .................................................................................................................... 3 
3.1 Undersökningar av tunnlar .................................................................................................... 3 
3.2 Riskanalys och åtgärder ......................................................................................................... 5 
3.3 Brand och HGV ....................................................................................................................... 6 
3.4 Mänskliga faktorer ................................................................................................................. 6 

4 Metod .................................................................................................................................. 7 
4.1 Projektets metodik ................................................................................................................. 7 
4.2 Data ........................................................................................................................................ 7 
4.3 Programvaror ......................................................................................................................... 8 
4.4 Aktuella tunnlar ..................................................................................................................... 8 
4.5 Klassificering och visualisering ............................................................................................... 9 
4.6 Olyckskvoter ......................................................................................................................... 10 
4.7 Hypotesprövning .................................................................................................................. 10 
4.8 Regression ............................................................................................................................ 11 

5 Resultat och Analys ............................................................................................................ 11 
5.1 Histogram............................................................................................................................. 11 

5.1.1 Klaratunneln .................................................................................................................... 12 
5.1.2 Söderledstunneln ............................................................................................................. 13 
5.1.3 Törnskogstunneln ............................................................................................................ 15 
5.1.4 Häggvikstunneln .............................................................................................................. 17 
5.1.5 Analys av histogram ......................................................................................................... 18 

5.2 Olycksposition ...................................................................................................................... 19 
5.2.1 Klaratunneln .................................................................................................................... 19 
5.2.2 Söderledstunneln ............................................................................................................. 20 
5.2.3 Törnskogstunneln och Häggvikstunneln .......................................................................... 20 
5.2.4 Analys av olycksposition .................................................................................................. 21 

5.3 Hypotesprövning .................................................................................................................. 21 
5.3.1 Hypotes angående Lill-EVA och empiriska data .............................................................. 21 
5.3.2 Hypotesprövning angående tunneltyper ......................................................................... 22 
5.3.3 Analys av hypotesprövning .............................................................................................. 23 

5.4 Multipel regressionsanalys .................................................................................................. 23 
5.4.1 Grafer över förklaringsvariabler mot svarsvariabeln....................................................... 24 
5.4.2 Analys för Tunnellängd - ÅDT .......................................................................................... 25 
5.4.3 Analys för dummy-variabel tätort och ÅDT ..................................................................... 26 
5.4.4 Analys för tunnellängd och dummy-variabel tätort ........................................................ 26 
5.4.5 Analys av regressionsmodeller ........................................................................................ 26 

6 Avslutande diskussion och slutsats ..................................................................................... 26 

7 Fortsatt forskning ............................................................................................................... 27 

8 Litteraturförteckning .......................................................................................................... 29 
 



1 
 

 

1 Begrepp 
Nedan sammanställs och definieras några ord och begrepp som används genomgående i 
rapporten. 

 
 
 

Begrepp Förklaring 
DG =  Dangerous goods: farligt gods 
Dummy-variabel = Variabel som endast antar värdet 1 eller 0 
Dödskvot =  Förekomsten av dödsfall. Räknas som döda 

per år/(365 dagar * ÅDT * vägavsnittets 
längd/ 106) [Antal döda/miljoner 
fordonskilometer] 

HGV =  Heavy goods vehicle: tunga fordon 
Lill-EVA =  Trafikverkets prognosprogram för 

olyckseffekter i ytvägnätet 
Lättskadekvot =  Förekomsten av lätt skadade. Räknas som 

lätt skadade per år/(365 dagar * ÅDT * 
vägavsnittets längd/ 106) [Antal lätt 
skadade/miljoner fordonskilometer] 

NTS =  Nationell Trafiklednings Stöd: övervakning i 
tunnlar och på vägar, databas för 
trafikolyckor 

Olyckskvot =  Förekomsten av olyckor. Räknas som olyckor 
per år/(365 dagar * ÅDT * vägavsnittets 
längd/ 106) [Antal olyckor/miljoner 
fordonskilometer] 

STRADA = Swedish TRaffic Accident Data Acquisition: 
databas för trafikolyckor 

Svårskadekvot = Förekomsten av svårt skadade. Räknas som 
svårt skadade per år/(365 dagar * ÅDT * 
vägavsnittets längd/ 106) [Antal svårt 
skadade/miljoner fordonskilometer] 

Tunnelmynning =  Tunnelns öppning, d.v.s. både där man kör in 
i och ut ur tunneln 

Ytvägnät =  Alla vägar som inte ligger i en tunnel 
ÅDT =  ÅrsDygnsTrafik: det under ett år 

genomsnittliga trafikflödet för ett dygn 
[fordon/dygn] 
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2  Inledning 
Inledningsvis presenteras en bakgrund till projektet, följt av projektets syfte och mål. Därefter 
definieras projektets avgränsningar. 

2.1 Bakgrund 
I Sverige finns idag cirka 41 vägtunnlar, varav 10 stycken är längre än 500 m (Strömgren, 
TUFS - Tunnel Framkomlighet och trafikSäkerhet, 2013). I och med bygget av Förbifart 
Stockholm tillkommer två tunnlar med en längd av 1,8 km respektive 16,5 km. Den senare 
blir inte bara Sveriges längsta, utan en av världens längsta tunnlar i stadsnära miljö. Totalt 
kommer Förbifart Stockholm vara 21 km lång, 87 % av motorvägen kommer således att bestå 
av tunnel. Tunnelsegmenten av förbifarten byggs som två tunnelrör med 3 körfält i vardera 
riktningen med ett trafikflöde om ca 140 000 fordon/dygn (Alpman, 2012). 
 
En studie i tunnelsäkerhet har aldrig tidigare gjorts i svenska tunnlar. Med anledning av det 
stora tunnelprojektet i Förbifarten och även Marieholmstunneln i Göteborg är det intressant 
att undersöka tunnelsäkerhet i svenska tunnlar. I dagsläget räknar man med samma 
riskfaktorer (skadegrad, olyckskvot m.fl.) som för öppna vägar, dock utan att det är fastställt 
att man bör räkna så (Strömgren, TUFS - Tunnel Framkomlighet och trafikSäkerhet, 2013). 
Tunnlar är komplexa miljöer där sekundärrisken för brand är en faktor att ta med i 
beräkningarna. 
 
Projektet TUFS (Tunnel Framkomlighet och trafikSäkerhet) syftar till att inventera olyckor i 
alla vägtunnlar med en längd över 500 m i Sverige. Projektet drivs av Movea Trafikkonsult 
AB i samarbete med Ramböll AB. Målet är att projektet ska kunna användas som stöd vid 
utformning av regler för tunnelmiljöer, samt ge ett utökat kunskapsunderlag för 
trafiksäkerheten i vägtunnlar i Sverige. 
 

2.2 Syfte och mål 
Syftet med detta kandidatarbete är att arbeta med en avgränsad del av TUFS. I detta projekt 
undersöks olyckor i Häggvikstunneln och Törnskogstunneln längs länsväg 265 i Sollentuna, 
samt i Klaratunneln och Söderledstunneln i centrala Stockholm.  
 
TUFS projektmål: 
 

1. Inventera utfallet av olyckor i vägtunnlar över 500 m 
2. Identifiera de områden i tunnlar med högt utfall av olyckor 
3. Jämföra identifierade risker i tunnelsystem med risker utanför ett tunnelsystem 
4. Studera konsekvenser av incidenter/olyckor i form av kapacitetsnedsättning och 

fördröjning för olika olyckstyper 
 
Detta projekt ska uppnå mål ett och två i TUFS, med undantaget att vägtunnlarna inte behöver 
vara över 500 m. Till mål ett ska även en regressionsmodell skapas. Det tredje målet handlar 
om att göra en hypotesprövning med hänsyn till olyckskvoter uträknade i Trafikverkes 
prognosprogram Lill-EVA för ytvägnätet jämfört med olyckskvoter som räknats fram med 
hjälp av empiriska data i tunnelsystemen.  
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De fyra tunnlarna som undersöks delas in i två tunneltyper. Dessa två typer jämförs sedan i 
hypotesprövningen som beskrivs i steg fyra nedan. Tunnlarna i Sollentuna tillhör en 
tunneltyp, där miljön kan beskrivas som landsbygd och några karakteristika är: låga flöden, 
höga hastigheter och inga av- eller påfarter i tunnelsystemen. Således hör Klaratunneln och 
Söderledstunneln till den andra typen, tätort, där karakteristika är: höga flöden, låga 
hastigheter samt av- och påfarter i tunnelsystemen.  
 
Kandidatarbetets projektmål: 
 

1. Inventera utfallet av olyckor i vägtunnlar samt skapa en regressionsmodell över 
faktorer som antas påverka olycksstatistik 

2. Identifiera de områden i tunnlar med högt utfall av olyckor 
3. Jämföra Lill-EVAs prognoser för olyckskvoter i ytvägnätet med observerade 

olyckskvoter i tunnelsystemen för alla tunnlar i en hypotesprövning 
4. Jämföra olyckskvoter för de två tunneltyperna i en hypotesprövning 

 

2.3 Avgränsningar 
Den huvudsakliga avgränsningen för detta projekt är brister och bortfall i de data som 
inhämtas. Vissa databaser har inte klassificerat olyckor eller beskrivit var i tunneln de skett, 
varför denna faktor blir svårt att analysera.  Stickprovet är också i detta fall litet, endast 4 
tunnlar, varför statistiska analyser eventuellt kan bli missvisande.  
 
Projektet följer TUFS avgränsningar med undantaget att vägtunnlarna inte behöver vara 
längre än 500 m. 
 
I detta projekt har ingen vikt lagts vid vilken typ av fordon som varit inblandat i de 
registrerade olyckorna. Personbilar, lastbilar, MC etc. har alla klassificerats endast som 
fordon i detta projekt. 
 

3 Litteraturstudie 
I följande del presenteras litteratur i ämnet tunnelsäkerhet uppdelad på fyra rubriker: 
undersökningar av tunnlar, riskanalys och åtgärder, brand och HGV samt mänskliga faktorer. 
Många av artiklarna tar avstamp i ett antal tunnelbränder som ägde rum i slutet av 1990-talet 
och början av 2000-talet. Dessa har gjort att nya säkerhetsdirektiv införts och att 
medvetenheten om tunnelolyckor höjts. Sammanfattningsvis kan sägas att bristen på befintlig 
och tillgänglig data gällande olyckor i vägtunnlar är stor, vilket återkommer i merparten av de 
artiklar och rapporter som nedan sammanställts. 
 

3.1 Undersökningar av tunnlar 
I början av 2000-talet publicerades en artikel av Amundsen och Ranes (2000) om 
tunnelsäkerhet där olyckor i 587 norska tunnlar undersökts. I undersökningen av säkerheten i 
norska vägtunnlar framkommer att mängden allvarligt skadade i tunnelolyckor är större än för 
trafikolyckor i det öppna vägnätet. I tunnlar dör 3,6 % av de skadade och 2,1 % är allvarligt 
skadade, jämfört med 2,8 % respektive 1,8 % på vanliga vägar. Amundsen och Ranes delade 
in tunneln i olika zoner för att dra slutsatser om var i tunnlar olyckor oftast sker. Resultaten 
visar att olyckorna sker vid tunnelmynningar i störst utsträckning. Upphinnandeolyckor är 
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dubbelt så vanliga i tunnlar som i det öppna vägnätet. Studierna har också visat att 
upphinnandeolyckor var vanligare i längre tunnlar med höga trafikflöden, medan 
frontalkollisioner var vanligare i smala tunnlar (Amundsen & Ranes, 2000).  
 
Resultaten visade vidare att olycksfrekvensen minskar med ökande tunnellängd, bredare 
vägar och större trafikvolymer. Olycksfrekvensen är också högre i tunnlar med årsdygnstrafik 
(ÅDT) lägre än 1 000, men Amundsen och Ranes menar här att det också finns andra faktorer 
som skulle kunnat påverka resultatet. Majoriteten av olyckorna i tunnelmynningar som de 
studerade skedde i dagsljus.  
 
I studien togs också hänsyn till vägförhållanden. Resultaten visade att 60 % av alla olyckor 
skedde på torrt väglag. Precis vid tunnelmynningarna var det vanligare med olyckor 
relaterade till snö och is (Amundsen & Ranes, 2000). 
 
I samma anda har olyckor i fyra vägtunnlar i Kina baserade på polisrapporter mellan 2003 och 
2004 undersökts (Ma, Shao, & Zhang, 2009). Författarna delade in tunnlarna i olika zoner och 
undersökte frekvensen av olyckor i de olika zonerna, på liknande sätt som Amundsen och 
Ranes. Andra orsaksparametrar som utvärderades var väderförhållanden samt tidpunkt. 
Undersökningarna visade att olycksstatistiken var som högst i januari. Författarna menar att 
detta kan bero på den extrema trafiksituationen i samband med den kinesiska högtiden 
Vårfestivalen. Det visade sig även att trafikolyckorna ökade vid gryning, morgon och 
eftermiddag och att de samspelade med trafikvolymer under dessa tider. En annan upptäckt 
var att olyckornas allvarlighetsgrad var högre i denna kinesiska studie jämfört med Amundsen 
och Ranes norska studie. Ma, Shao och Zhang tror att detta beror på att hastigheterna är högre 
i de kinesiska tunnlarna än i de norska. Nästan hälften av alla olyckor skedde i zonerna som 
representerade tunnelmynning, vilket stämmer väl med Amundsen och Ranes (2000) resultat. 
Dessutom var majoriteten av olyckorna (57,7%) upphinnandeolyckor (Ma, Shao, & Zhang, 
2009). En studie i Singapore har visat att 2/3 av alla bilolyckor i vägtunnlar är kategoriserade 
som upphinnandeolyckor (Meng & Qu, 2012). Detta liknar resultatet på 57,7 % som Ma, 
Shao och Zhang (2009) kom fram till. 
 
Kopplingen mellan olyckor och väder blev inte tydlig på grund av bristfälliga data. 
Författarna menar vidare att kopplingen snarare bör göras mellan olyckor och väglag, 
eftersom väglaget kan vara otillfredsställande även i bra väder. Slutsatsen av den studien var 
därför att fokus bör läggas på att öka säkerheten vid tunnelmynningar samt att övervaka 
hastighet och avstånd till framförvarande fordon för att förhindra upphinnandeolyckor (Ma, 
Shao, & Zhang, 2009). 
 
När det gäller längden av tunneln har forskning visat att tunnlar under 450 m ger liten 
arbetsbörda för föraren jämfört med längre tunnlar som ger ökad arbetsbörda, speciellt vid 
tunnelmynning (Hu & Zhang, 2010). Detta knyter an till Amundsen och Ranes resultat.  
 
I en studie av Caliendo och De Guglielmo (2012) undersöktes trafikolyckor i 195 italienska 
enkelriktade vägtunnlar. Olycksfrekvensen, med hänsyn till allvarliga olyckor och dödsfall, 
räknades fram för tunnlar samt för motsvarande öppna vägar. Resultaten visade att 
olycksfrekvensen var högre för tunnlar jämfört med öppna vägar i 2/3 av fallen. Caliendo och 
De Guglielmo räknade även ut vilka kostnader dessa olyckor innebar. Olyckor i tunnlar 
orsakade större kostnader i 4/5 av fallen jämfört med olyckor på öppna vägar. Författarna drar 
här slutsatsen att olyckor i tunnlar generellt är mer allvarliga än olyckor på öppna vägar, 
varför de också blir dyrare, vilket ligger i linje med Amundsen och Ranes (2000) resultat. 
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Däremot är det kontroversiellt att säga att tunnlar skulle vara farligare, sett till olycksrisk, 
jämfört med öppna vägar. En artikel hävdar att tunnlar faktiskt är säkrare (Beard & Cope, 
2007), medan Amundsen och Ranes (2000) menar att tunnlar inte är mer olycksdrabbade än 
andra vägar. Även SAFESTAR har visat att man inte generellt kan dra slutsatser angående om 
tunnlar eller öppna vägar är säkrare, bland annat på grund av att de data som antaganden 
skulle baseras på inte kan sägas vara trovärdiga då olika länder använder sig av olika 
definitioner gällande exempelvis olycksgrad och dödsfall (SAFESTAR, 2002). 
 
 

3.2 Riskanalys och åtgärder 
EU har antagit direktivet 2004/54/EC som syftar till att hålla en gemensam minsta 
säkerhetsnivå för vägtunnlar i hela det trans-europeiska vägnätet (Štefaňák, Spalek, & Kállay, 
2008). Direktivet gäller för alla tunnlar som är i drift, byggs eller planeras och är över 500 m 
långa. Tunnlarna delas in i olika kategorier med avseende på längd och trafikflöden. 
Varierande säkerhetsprinciper gäller för de olika kategorierna. 
 
Krausmann och Mushtaq (2010) argumenterar i sin artikel för ett bättre system gällande 
rapportering av tunnelolyckor. Författarna ser brister i nuvarande system där det är krångligt 
att inhämta data gällande tunnelolyckor, då olika länder har olika standard. De menar att 
nyckeln till att ”lära sig läxor” är att data finns och att den är lättåtkomlig. De ger ett förslag 
på en mall som skulle kunna användas för hela EU, i samband med direktivet som tidigare 
nämnts, där ett visst antal parametrar ska rapporteras för att analyser ska kunna ske på ett 
strukturerat sätt. Detta ska kunna bidra till att lärdomar kan dras och framtida olyckor helt 
undvikas eller få lindrigare konsekvenser. 
 
Beard och Cope (2007) håller med Krausmann och Mushtaq (2010) när det gäller att skapa ett 
enhetligt system för rapportering av tunnelolyckor i Europa. Beard och Cope menar vidare att 
det är viktigt att även incidenter som skulle ha kunnat bli en olycka (s.k. ”near-misses”) 
inkluderas i rapporteringen så att slutsatser kan dras även från dessa incidenter. Författarna 
vill även att det mänskliga beteendet vid en olycka ska rapporteras, exempelvis om människor 
stannar kvar i sina bilar vid en olycka. I linje med Beard och Copes tankar om mänskliga 
effekter ligger Kazaras, Kirytopoulos och Rentizelas (2012) förslag till tunnelsäkerhet. I 
dagsläget utvärderas tunnelsäkerhet i stor utsträckning med kvantitativ riskbedömning (QRA, 
Quantitative Risk Assessment). Författarna till artikeln anser att denna metod behöver 
kompletteras med en metod som i större utsträckning tar hänsyn till icke-tekniska aspekter av 
vägtunnlar, såsom mänskliga (organisatoriska) faktorer, mjukvaruutveckling och tunnelns 
säkerhetsutveckling över tid. De menar att den sociala aspekten ofta glöms bort och föreslår 
analysmetoden ”System-Theoretic Accident Model and Processes” (STAMP) som ett 
komplement till QRA. Kärnan i artikeln är att QRA inte tar hänsyn till att en tunnel är ett 
socio-tekniskt komplext system (Kazaras, Kirytopoulos, & Rentizelas, 2012).  
 
I en annan artikel på temat riskbedömning presenteras en ny metod för att göra en mer 
praktisk riskbedömning av vägtunnlar i Norge genom att dela in dem i tre nivåer, där nivå ett 
har bäst säkerhet. I bedömningen blandas kvalitativa och kvantitativa kriterier, detta i syfte att 
spara tid och energi jämfört med nuvarande system där riskbedömningen görs på endast 
kvantitativa grunder, vilket kräver stora mängder data (Abrahamsen, Røed, & Jongejan, 
2013). 
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I Western Harbour Tunnel (WHT) i Hong Kong har man implementerat ett säkerhetssystem 
för att minska antalet olyckor i tunneln, ett s.k. ”safety management system”. Detta innebär att 
orsaken till alla olyckor som sker identifieras för att kunna förhindra dem i framtiden. 
Åtgärder som vidtagits är exempelvis att ställa ut vägkoner för att markera kraftiga kurvor, 
öka antalet hastighetskontroller samt införa trafikvakter som reglerar inflödet vid 
tunnelmynningen vid tider då det är trängsel i tunneln. Nyckeln till framgång, enligt 
författaren, ligger i att försöka få trafiken att hålla jämna hastigheter vilket ökar flödet och 
minskar antalet olyckor vid tunnelmynningen. Safety management system infördes år 2008. 
Antalet olyckor som hanterades år 2007 var 84 och år 2011 hanterades 30 olyckor, vilket 
innebär en minskning med 64 % (Cheung, 2012). 
 

3.3 Brand och HGV 
Vetenskapliga artiklar skrivna inom ämnet tunnelsäkerhet behandlar i stor utsträckning den 
höga brandrisken i tunnlar och konsekvenser av detta. Att litteraturen vinklas åt detta håll är 
rimligt om man ser till de stora vägtunnelolyckor som i huvudsak utgjorts av bränder, 
exempelvis olyckorna i Mont Blanc i Italien/Frankrike år 1999, Tauern i Österrike år 1999 
och Gotthard i Schweiz år 2001 (Calvi, De Blasiis, & Guattari, 2012). Beard (2010) skriver 
om hur det skett en ökning av bränder i tunnlar de senaste 15 åren och förklarar detta med 
ökade trafikflöden genom vägtunnlar, specifikt ökningen av tunga fordon (HGV). Beard 
menar vidare att trafikolyckor i tunnlar som leder till bränder oftast involverar HGV-fordon, 
vid 71 % av dödsfallen i tunnelbränder fanns HGV-fordon inblandade (Beard A. N., 2010). 
Meng och Qu (2012) har i sin studie visat att över 90 % av bränder i vägtunnlar orsakas av 
bilkrascher, dessa visar sig oftast vara upphinnandeolyckor. 
I en artikel har Kirytopoulos, Rentizelas, Tatsiopoulos och Papadopoulos (2010) genom 
quantitative risk analysis (QRA) analyserat fem tunnlar i varsin kategori som uppfyller EU-
direktivet 2004/54/EC. Fokus lades på att undersöka om dessa tunnlar klarar de kritiska 
nivåerna i QRA-analysen med avseende på HGV-fordon och fordon med farligt gods (DG). 
Resultaten visade att EU-direktiven inte räcker till för tunnlar där HGV och DG kör och att 
extra säkerhetsåtgärder bör tas där dessa fordon är närvarande (Kirytopoulos, Rentizelas, 
Tatsiopoulos, & Papadopoulos, 2010).  
 

3.4 Mänskliga faktorer 
Det är relevant att undersöka vilka psykologiska aspekter som är involverande vid 
tunnelkörning, i och med att den mänskliga faktorn definitivt är närvarande vid bilolyckor. 
Brux (2001) skriver att vissa förare har en extra passagerare, ”fear of crashing” (rädsla att 
krocka), när de kör genom längre tunnlar. 
 
En grupp forskare i Spanien menar att förare ändrar sitt beteende när de kör genom tunnlar 
jämfört med öppna vägar (Arias, Mayordomo, Fernández, Martínez-Rubio, & Magallares, 
2008). De samlade in data genom att intervjua 458 förare i olika åldrar i Madrid med frågor 
gällande körbeteende i och utanför tunnlar. Resultaten från undersökningen visar att tunnlar 
generellt ses som mer farliga platser än öppna vägar och uppfattningen är att olyckor som sker 
i tunnlar får allvarligare konsekvenser än olyckor i ytvägnätet. Enligt undersökningen är det 
också en vanlig uppfattning att det är mer sannolikt att råka ut för en olycka i en tunnel än i 
det öppna vägnätet, samt att förarna ser sig själva som mindre kapabla att hantera en olycka i 
en tunnel jämfört med en olycka på en öppen väg. Till sist visade undersökningen att 
vägtunnlar är förknippade med fler negativa känslor än vanliga vägar. Denna information 
innebär att förare förknippar tunnlar med högra risker, men också att de trots denna kunskap 
fortsätter med ett högrisk-beteende innefattande höga hastigheter och korta avstånd mellan 
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fordonen. Varför sker detta? Forskarteamet menar att det finns en mekanism som tillåter 
förarna att fortsätta ta stora risker och att detta kallas falsk konsensus. Förarna som tar stora 
risker i trafiken gör det för att de kommer till slutsatsen ”jag gör det, men alla andra gör det 
också” (Arias et. al, 2008).  
 
Calvi, De Blasiis och Guattari (2012) skriver om hur tunnlar påverkar körförmågan. 
Forskarteamet utförde experiment i en simulator där testpersoner fick köra både i 
tunnelmiljöer och på öppna vägar, varpå olika variabler studerades. Bland resultaten fanns 
indikationer på att hastigheten sänktes i tunnlar, samt att fordon flyttade sig längre ifrån den 
högra sidan av körfältet (d.v.s. där tunnelväggen fanns). Det faktum att man befinner sig i en 
tunnel påverkar alltså körstilen. Detta har även visats i en studie om tunneldesign (Kircher & 
Ahlstrom, 2012). I denna artikel bekräftas, med hjälp av experiment, att tunnelns utformning 
kan påverka förarens beteende. Kircher och Ahlstrom visar att ljusa tunnelväggar är viktiga, 
viktigare än starkt belysning, för att förare ska fokusera på körningen. De menar också att det 
är allmänt känt att långa tunnlar med låga trafikvolymer gör att förare lätt tappar fokus på 
miljön, eftersom den anses monoton. Författarna tror att detta skulle kunna byggas bort med 
belysningseffekter och visuell ledning, som gör att förarna blir fokuserade på vägen (Kircher 
& Ahlstrom, 2012). 
 
I en studie som kopplar ljus till hastighet har författarna identifierat att hastigheten minskar 
vid tunnelmynningar där ljusskillnaden är som störst och ökar i mitten av tunneln där föraren 
vant sig vid ljuset (Wang, Guo, & Liao, 2010). Dessa hastighetsväxlingar kan leda till 
olyckor. Wang, Guo och Liao introducerar begreppen ”black hole” och ”white hole”, som 
alltså refererar till ljussensationen vid tunnelbörjan respektive tunnelslut. I en kinesisk studie 
på samma tema har förares visuella fixering i långa motorvägstunnlar undersökts. Resultaten 
visar att det är tyngre för ögonen med mörkeranpassning (d.v.s. att köra från dagsljus in i 
mörker, ”black hole”) än med ljusanpassning (att lämna tunneln och köra ut i dagsljus, ”white 
hole”). Författarna menar att denna ansträngning av ögat kan göra att man lätt missar 
trafikinformation, t.ex. hastighetsinformation, i början av tunneln (Du, Huang, & Pan, 2013). 
 

4 Metod 
I följande del förklaras vald metodik för projektet, var data inhämtats, vilka programvaror 
som använts samt vilka egenskaper de olika tunnlarna har. Därefter beskrivs hur 
tunnelolyckorna klassificerats och hur olyckskvoter räknats fram. Till sist redovisas hur 
hypotesprövningen och regressionsanalysen genomförts. 

4.1 Projektets metodik 
Metodiken för detta projekt var först och främst att göra en litteraturstudie, vilken har 
presenterats ovan. Därefter skapades hypoteser och en hypotesprövning gjordes för att kunna 
förkasta/inte förkasta valda hypoteser, vilket är en bruklig metod för att statistiskt undersöka 
ett stickprov ur en population. För att kunna förklara varför tunnelolyckor sker användes 
multipla regressionsmodeller där flera variabler (i detta fall två) förklarar en svarsvariabel. 
Även detta är en vedertagen metod för att förklara samband mellan olika variabler. 

4.2 Data 
Data för olyckor i de fyra aktuella tunnlarna har uteslutande hämtats från STRADA och NTS. 
STRADA är ett trafikinformationssystem för hela vägtrafiknätet i Sverige där olyckor 
rapporteras av polis och sjukvårdspersonal. I dagsläget baseras den officiella 
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vägolycksstatistiken på polisens rapportering till STRADA, vilken är rikstäckande. 
Sjukvårdsstatistiken är fortfarande inte rikstäckande (Transportstyrelsen, 2012).  
 
Trafik Stockholm kan genom NTS övervaka trafikleder och tunnlar med hjälp av kameror, 
sensorer och detektorer som känner av trafikflödet. Vid olyckor kontaktas vägassistans, 
ambulans, polis etc. Alla olyckor registreras i en databas (Trafik Stockholm, 2007). 
 

4.3 Programvaror 
Till detta projekt har programvarorna Microsoft Excel och esri ArcMap använts. All 
olycksdata fanns i Excelformat och de statistiska analyserna utfördes i även de i Excel. 
Trafikverkets prognosprogram Lill-EVA, som även detta baseras på Excel, används i 
projektet för att beräkna olyckskvoter. Lill-EVA används av Trafikverket för beräkningar av 
olyckseffekter vid trafikåtgärder och finns i två versioner - en för länkar och en för noder. 
Indata i programmet är längd av väg (tunnel i detta fall) samt ÅDT (Trafikverket, 2014). 
ArcMap har använts vid identifiering av olycksläge med hjälp av koordinater. 
 

4.4 Aktuella tunnlar 
I tabell 1 redovisas specifika detaljer om de fyra tunnlar som studeras i detta projekt. Vidare 
presenteras de två tunneltyperna i tabell 2 och en klassificering av tunnlarna i tabell 3.  
 
Hastigheter över 70 km/h räknas som höga, på samma sätt som årsdygnstrafik (ÅDT) över  
30 000 räknas som högt. Klaratunneln har lägre flöde än Häggvikstunneln men räknas ändå 
till tunneltypen tätort på grund av den låga hastigheten och tunnelns geografiska läge. På 
samma sätt resoneras att Häggvikstunneln tillhör tunneltypen landsbygd trots högre 
trafikflöden.  
 
ÅDT har uppskattats för Klaratunneln samt Söderledstunneln (Kronborg, 2014). Övriga ÅDT-
värden har inhämtats från Vägtrafikflödeskartan (Trafikverket). 
 
Samtliga tunnlar har separata körbanor för varje riktning, där ingen kontakt sker med mötande 
fordon. Det finns således en barriär (tunnelvägg, tätt stående pelare, hög betongavskiljare etc.) 
som separerar de olika körriktningarna. Information om tunnlarnas har hämtats både från egna 
observationer samt från Wikipedia (2013). 
 
 Tabell 1. Förteckning över de tunnlar som studeras samt deras karakteristika. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tunnel Längd 
[m] 

Körfält Vägnummer Invigningsår Vägtyp 

Klaratunneln 880 2 + 2 - 1976/1979 Kommunal 
Söderledstunneln 1520 2 + 2 E4.25 1985 Kommunal 
Törnskogstunneln 2100 2 + 2 265 2008 Statlig 
Häggvikstunneln 300 2 + 2 265 1998 Statlig 
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Tabell 2. Beskrivning av de två tunneltyperna.  
 
 
 
 

 
Tabell 3. Klassif icering av de aktuella tunnlarna.  

 
 
 
 
 
 
 

 

4.5 Klassificering och visualisering 
Inledningsvis sorterades och sammanställdes data från STRADA och NTS för varje enskild 
tunnel. I STRADA finns olycksförloppet beskrivet av polis eller av förare, vilket innebär att 
noggrannhetsgraden gällande beskrivningen är varierande. Dessutom noteras ljusförhållanden 
och olyckans svårighetsgrad.  I NTS beskrivs sällan olycksförloppet och ingen information 
angående ljusförhållanden och olyckans svårighetsgrad lämnas. Data i NTS indikerar endast 
var och när en olycka skett. Det hade varit möjligt att notera tidpunkter för NTS-olyckorna 
och därefter genom kunskap om solens upp- och nedgång definiera ljusförhållanden för dessa 
olyckor, men det har inte gjorts för detta projekt. Projektet är endast baserat på givna data i 
databaserna. 
 
De dubbletter mellan NTS-data och STRADA-data som uppmärksammats har raderats. 
Olycksstatistiken löper mellan 2003 och 2013 för alla tunnlar utom Törnskogstunneln, som 
invigdes 2008. Olyckorna delades in i 7 typer vilka definieras i tabell 4. 
 
Tabell 4. Definitioner av de 7 olyckstyperna.  
Olycksdefinition  
Upphinnandeolycka (Upphinnande) =  Ett fordon kör ikapp framförliggande fordon 

varpå olycka uppstår 
 

Singelolycka (Singel) = Olycka uppstår där endast ett fordon är 
drabbat 

Frontalolycka (Frontal) = Ett fordon kolliderar front mot front med ett 
annat fordon 

Körfältsbyte (KF-byte) = Ett fordon initierar ett körfältsbyte vilket 
orsakar olycka 

Fastnat i tunnel (Fastnat) = Ett fordon fastnar vid infart i tunnel p. g. a. 
höjd- eller breddifferenser 
 

Övriga kollisioner = Icke-klassificerade olyckor och olyckor där 
beskrivning är tvetydig 

Seriekrock = Krock där fler fordon än 2 är inblandade i en 
upphinnandeolycka 

Tunneltyp ÅDT Hastigheter Av- och påfarter i tunnel 
Landsbygd Lågt Höga  Nej 
Tätort Högt Låga  Ja 

Tunnel ÅDT (vid år) Skyltad 
Hastighet [km/h] 

Tunneltyp 

Klaratunneln 30000 (2013) 50  Tätort 
Söderledstunneln 95000 (2013) 70  Tätort 
Törnskogstunneln 21950 (2009) 90  Landsbygd  
Häggvikstunneln 35510 (2011) 90  Landsbygd 
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För de fyra tunnlarna skapades histogram för olyckstyp, ljusförhållanden vid olycka, antal 
olyckor per år och olyckans svårighetsgrad. Histogrammen skapades för perioden 2003-2013. 
De första fem åren saknas således data för Törnskogstunneln. 
 
ArcMap användes för att på en karta visualisera var i tunnlarna olyckorna skett. I såväl 
STRADA som NTS finns koordinater för olycksposition. Dessa koordinater angavs i ArcMap 
där varje olycka representerades med en punkt.  

4.6 Olyckskvoter 
Vid beräkningen av olyckskvoter för ytvägnätet användes programmet Lill-EVA. 
Tidsperioden begränsades till 2008-2013 så att jämförelser skulle kunna göras mellan alla 
tunnlar, även Törnskogstunneln som byggdes år 2008. För att använda ett mer 
verklighetstroget ÅDT-värde för samtliga tunnlar räknades ett ÅDT-värde för varje år 2008-
2013 som utgick från ÅDT-värden i tabell 3. Dessa baserades på en trafikökning av 1,5 % per 
år, vilket är ett vedertaget värde för denna tidsperiod (Strömgren, Tekn. Lic. Civ. Ing., 2014).  
 
ÅDT, tillsammans med tunnelns längd, var indata i Lill-EVA. Programmet har ingen funktion 
som räknar specifikt på tunnlar, utan funktionen för ytvägnät med hastighet 70 km/h 
användes, då denna ansågs likna tunnelsystemens miljö på bästa sätt. Lill-EVA räknade sedan 
för vald sträcka fram antal olyckor, döda, lätt skadade samt svårt skadade per år för samtliga 
år. Alla kvoter normerades genom att divideras med miljoner fordonskilometer för att 
möjliggöra en jämförelse tunnlarna emellan. Till sist räknades ett medelvärde fram för ÅDT 
och ett medelvärde för samtliga kvoter över de aktuella åren. 
 
För de empiriska data som sammanställts i tidigare steg räknades olyckskvot, dödskvot och 
skadekvoter fram. Data under åren 2008-2013 isolerades och det faktiska antalet incidenter 
dividerades med antal aktuella år. Även dessa kvoter normerades och medelvärden räknades 
fram. Figur 1 visar en sammanställning av uträknade kvoter för Häggvikstunneln. Liknande 
uträkningar finns för alla tunnlar och övriga olyckstyper (döda, lätt skadade och svårt 
skadade). 
 

 
Figur 1. Uträkning av olyckskvoter i Häggvikstunneln.  
 

4.7 Hypotesprövning 
Fem hypoteser formulerades för detta projekt. De fyra första berör skillnaden mellan Lill-
EVAs prognoser och empirisk data för tunnlarna och den sista rör skillnaden mellan de två 
tunneltyperna.  
 
De fyra första hypoteserna formulerades eftersom Lill-EVA baseras på ytvägnätet och den 
empiriska datainhämtningen skett i tunnlar. Det är intressant att veta om det är möjligt att 
räkna med samma kvoter för ytvägnät och tunnlar. Hypoteser formulerades för olyckskvot, 
lättskadekvot, svårskadekvot och dödskvot. 

HÄGGVIK Lill-EVA EMPIRISKA 
ÅR ÅDT [fordon/dygn] OLYCKOR/ÅR LÄNGD [km] OLYCKSKVOT [olyckor/miljoner fordonskilometer] OLYCKOR/ÅR EMPIRISK OLYCKSKVOT

2013 36583 1.803 0.3 0.449996436 1.333333333 0.332844865
2012 36043 1.776 0.3 0.45000437 1.333333333 0.337837538
2011 35510 1.750 0.3 0.45 1.333333333 0.342905101
2010 34977 1.723 0.3 0.449995497 1.333333333 0.348127006
2009 34453 1.698 0.3 0.450004052 1.333333333 0.353428432
2008 33936 1.672 0.3 0.450001334 1.333333333 0.358810591

MEDEL 35250 0.450000282 0.345658922
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Den femte hypotesen formuleras med utgångspunkten att en viss typ av tunnel eventuellt 
skulle kunna motivera en skillnad i olyckskvoter, vilket är viktig kunskap vid nya 
tunnelprojekt. 
 
Hypotesprövningen för Lill-EVA och empirisk data genomfördes i Excel som ett t-test: Parat 
två-sampel för medelvärde. Hypotesprövningen rörande tunneltyper genomfördes som ett t-
test: två-sampel antar olika varianser. Signifikansnivån var 0,05 i båda fallen och testen 
utfördes som tvåsidiga.  
 

4.8 Regression 
Till sist gjordes en multipel regressionsanalys för att försöka förklara varför olyckor i tunnlar 
sker. Svarsvariabeln (y) var i detta fall antal olyckor/år och förklaringsvariablerna (x) var 
ÅDT, tunnellängd samt en dummy-variabel rörande tunneltyp där 
 

𝑥 = �1,  𝑜𝑚 𝑡𝑢𝑛𝑛𝑒𝑙𝑡𝑦𝑝 ä𝑟 𝑇ä𝑡𝑜𝑟𝑡
0,  𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠  

 
Grafer som visar på beroende mellan respektive förklaringsvariabel och svarsvariabel 
skapades. Därefter kombinerades de olika förklaringsvariablerna i grupper om två och 
regressionsmodeller skapades för samtliga tre fall. Dessa förklaringsvariabler valdes dels 
eftersom det fanns information om dessa variabler för alla tunnlar, dels eftersom de ansågs 
kunna påverka olycksstatistiken. I flera av artiklarna som nämnts i kapitel 2 har tidigare 
studier visat på skillnader i olycksstatistik när det gäller just ÅDT och tunnellängd. Även 
hastighet har funnits med som en faktor, vilken nu är inbakad i dummy-variabeln tätort. 
 
Den multipla regressionsanalysen skapades i Excel med konfidensgraden 95 %. 

5 Resultat och Analys 
I följande kapitel redovisas projektets resultat. Varje delkapitel innefattar även en analysdel 
där resultatet diskuteras utifrån projektmål och tidigare nämnd litteratur. 

5.1 Histogram 
Nedan presenteras det totala antalet olyckor som klassificerats för varje tunnel, följt av de 
beskrivande histogrammen för tillhörande tunnel med analys. Avslutningsvis analyseras 
samtliga histogram. 
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5.1.1 Klaratunneln 
Totalt 54 olyckor registrerade, varav 17 i STRADA och 37 i NTS.  
 

 
Figur 2. Histogram över l jusförhållanden. 
 

 
Figur 3. Histogram över antal olyckor/år.  
    

 
Figur 4. Histogram över olyckas svårighetsgrad.  
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Figur 5. Histogram över olyckstyp. 
 
Figur 2 visar att majoriteten av olyckorna som klassificerats i Klaratunneln sker i dagsljus. 
Vidare kan figur 3 inte berätta särskilt mycket om utvecklingen av antal olyckor/år. Det finns 
tendenser till en trend av ökande olyckor de senaste åren, men histogrammet visar att 
frekvensen på staplarna gått upp och ner de senaste 10 åren.  
 
I figur 4 syns att lindriga olyckor dominerar. Den olyckstyp som är vanligast i Klaratunneln är 
fordon som fastnat, se figur 5. Detta tyder på dålig information angående tunnelns höjd och 
bredd, samt maximala mått på passerande fordon. 
 
Frekvensen på staplarna okänt visar på en brist i klassificeringen av olyckornas svårighetsgrad 
och ljusförhållanden. På samma sätt dominerar klassen övriga kollisioner i figur 5. 
 

5.1.2 Söderledstunneln 
Totalt 255 olyckor registrerade varav 126 i STRADA och 129 i NTS. 
 

 
Figur 6. Histogram över antal olyckor/år.  
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Figur 7. Histogram över antal olyckor/år.  
 

 
Figur 8. Histogram över olyckas svårighetsgrad. 
 

 
Figur 9. Histogram över olyckstyp.  
 
Figur 6 visar att dagsljus är det dominerande ljusförhållandet för olyckor i Söderledstunneln. 
Däremot går det inte att dra några slutsatser av antal olyckor/år, frekvensen fluktuerar och 
inget särskilt mönster kan urskiljas i figur 7.  
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Majoriteten av olyckorna som klassificerats i figur 8 räknas till klassen lindriga. Endast ett 
dödsfall är registrerat i alla tunnlar under tidsperioden som studerats och detta skedde i 
Söderledstunneln. 
 
Enligt både Meng och Qu (2012) och Ma, Shao och Zhang (2009) var majoriteten av 
tunnelolyckorna i deras studier klassade som upphinnandeolyckor. I Söderledstunneln är 
upphinnandeolyckor den vanligaste olyckstypen (se figur 9). 
 

5.1.3 Törnskogstunneln 
Totalt 14 olyckor registrerade varav 2 i STRADA och 12 i NTS. 
 

 
Figur 10. Histogram över ljusförhållanden. 
 

 
Figur 11. Histogram över antal olyckor/år.  
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Figur 12. Histogram över olyckas svårighetsgrad. 
 

 
Figur 13. Histogram över olyckstyp.  
 
Även för Törnskogstunneln har olyckor som registrerats skett i dagsljus i störst utsträckning 
(se figur 10). Histogrammet antal olyckor/år lämnar inga svar gällande en viss 
olycksutveckling. Däremot konstateras att antal olyckor/år var störst under invigningsåret 
2008 (se figur 11). Detta skulle kunna bero på att tunneln blev ett nytt inslag i vägmiljön för 
många, som kanske inte var vana att köra genom en tunnel på just den platsen. 
 
Av de två olyckor som rapporterats i STRADA var en lindrig och en svår (se figur 12). Den 
ena av olyckorna klassificerades som en seriekrock, den andra som en övrig kollision (se figur 
13). Det blir påtagligt att klasserna okänt och övriga kollisioner dominerar mycket tydligt och 
att det är svårt att dra några slutsatser från de olyckor som faktiskt är klassificerade i och med 
att de är så få. 
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5.1.4 Häggvikstunneln 
Totalt 14 olyckor registrerade varav 5 i STRADA och 9 i NTS. 
 

 
Figur 14. Histogram över ljusförhållanden. 
 

 
Figur 15. Histogram över antal olyckor/år.  
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Figur 16. Histogram över olyckas svårighetsgrad. 
 

 
Figur 17. Histogram över olyckstyp.  
 
Figur 14 visar att flest olyckor skett i dagsljus. Histogrammet i figur 15 presenterar antal 
olyckor/år. Här är det intressant att se att fyra år i intervallet är helt olycksfria (2006, 2007, 
2009 och 2010). År 2011 kan det högsta värdet läsas av, därefter minskar antal olyckor/år i 
Häggvikstunneln. 
 
Precis som för övriga tunnlar dominerar de lindriga olyckorna av de som klassificerats (se 
figur 16). Vidare är seriekrock den dominerande olyckstypen, vilket kan ses i figur 17. I och 
med att seriekrock tidigare definierats som en typ av upphinnandeolycka ligger även detta 
resultat i linje med Meng och Qu (2012) och Ma, Shao och Zhang (2009). 

5.1.5 Analys av histogram 
Klasserna okänt och övriga kollisioner dominerar i många av histogrammen, vilket visar på 
svagheter i registreringen av olyckor. Ur NTS går det ofta endast hämta olyckans position och 
datum, alla detaljer om olyckan är utelämnade. I STRADA beskrivs förvisso alla 
olycksförlopp men ofta är det skrivet ur förarens eget perspektiv vilket gör att trovärdigheten 
kan ifrågasättas. En mer teknisk beskrivning av olycksförloppet från en objektiv part skulle 
vara att föredra. Dessutom ser STRADA-rapporteringen olika ut för olika tunnlar. Exempelvis 
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finns alternativet gryning/skymning i ljusförhållanden för Söderledstunneln, vilket saknas för 
övriga tunnlar. 
 
Ser man till histogrammet ljusförhållanden i samtliga tunnlar är det tydligt att majoriteten (61 
%) av de olyckor som inte är okända sker i dagsljus, vilket knyter an till Wang, Guo och Liao 
(2010) samt Du, Huang och Pans (2013) undersökningar av den ökade belastningen på ögat 
vid tunnelmynningar i dagsljus. Belastningen på ögat kan leda till hastighetsförändringar som 
i sin tur kan orsaka olyckor, vilket skulle kunna vara en faktor som gör att olycksstatistiken är 
högre. Även Amundsen och Ranes (2000) ser i sin undersökning att majoriteten av olyckorna 
skedde i dagsljus. 
 
Den största delen av olyckorna där information finns är klassificerade som lindriga olyckor 
(88 %).  
 

5.2 Olycksposition 
I figurerna nedan syns varje olycka representerad som en grön punkt. Olyckornas position i 
tunnlarna analyseras i anslutning till varje figur samt sammanfattningsvis i slutet av kapitlet. 

5.2.1 Klaratunneln 
 

 
Figur 18. Visualisering av olyckor i Klaratunneln.  
 
Olyckorna i Klaratunneln (se figur 18) är utspridda i hela tunnelsystemet, men en viss 
koncentration av olyckor kan ses vid Mäster Samuelsgatan, vilket är en tunnelmynning. Detta 
knyter an till Amundsen och Ranes (2000) samt Ma, Shao och Zhang (2009) och deras 
resultat som visade att olyckor sker i högre utsträckning i tunnelmynningar. Här ska även 
poängteras att det finns på- och avfarter i tunnelsystemet som skulle kunna fungera som 
tunnelmynningar då det är en plats där fordon kör in och ut ur tunneln. Olyckor som i figur 18 
som sker mitt i tunneln skulle alltså kunna vara olyckor som sker i koppling till på- och 
avfarter och därmed har liknande karaktär som olyckor vid tunnelmynning. 
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5.2.2 Söderledstunneln 
 

 
Figur 19. Visualisering av olyckor i Söderledstunneln. 
 
I Söderledstunneln (se figur 19) finns en koncentration av olyckor vid mynningarna till 
Hornsgatan/Centralbron och Ringvägen/Johanneshovsbron, även om figuren visar att olyckor 
sker längs hela tunnelsträckningen. Detta kan också kopplas till Amundsen och Ranes (2000) 
samt Ma, Shao och Zhang (2009) resultat att koncentrationen av olyckor är högre vid 
tunnelmynningar. På samma sätt som i Klaratunneln bör det även här poängteras att det finns 
på- och avfarter i tunnelsystemet som skulle kunna fungera som tunnelmynningar. 
 

5.2.3 Törnskogstunneln och Häggvikstunneln 
 

 
Figur 20. Visualisering av olyckor i Törnskogs- och Häggvikstunneln.  
 



21 
 

Figur 20 visar olyckorna i Törnskogs- och Häggvikstunneln. I Häggvikstunneln syns att 
olyckorna sker i huvudsak vid tunnelmynningarna. Olyckorna i Törnskogstunneln har skett 
mitt i tunneln och strax innan tunnelmynning.  Några olyckor är även registrerade på platser 
som rent visuellt inte ligger i tunnlarna. De har valt att tas med då olycksbeskrivningen gjort 
det tydligt att olyckan har en koppling till någon av tunnlarna. 
 

5.2.4 Analys av olycksposition 
NTS registrering av koordinater kan ibland ifrågasättas då olyckor verkar ha 
dubbelregistrerats på samma plats men vid olika tätt liggande tidpunkter. Dubbletter syns inte 
i dessa kartor, det kan endast finnas en punkt på varje koordinat. I NTS databas gick det också 
att hitta olyckor som benämnts som en olycka i t.ex. Söderledstunneln medan koordinaterna 
visade att olyckan skett på en helt annan plats. Dessa olyckor togs helt bort ur utredningen. 
STRADAs data var i detta fall detaljerad med koordinater som kändes rimliga. 
 

5.3 Hypotesprövning 
I detta avsnitt presenteras resultaten av hypotesprövningen, både för hypotesen angående Lill-
EVA och för hypotesen gällande tunneltyper. Resultaten analyseras i sista delen av kapitlet. 

5.3.1 Hypotes angående Lill-EVA och empiriska data 
I figur 21 och 22 presenteras sammanställningen av alla kvoter som hypotesprövningen 
grundats på.  Därefter redovisas resultaten för hypotesprövningen för varje enskild kvot med 
t-stat och p-värde för signifikansnivån 0,05.  
 

 
Figur 21. Sammanställning av kvoter för Lill -EVA. 
 

 
Figur 22. Sammanställning av kvoter för empiriska data. 
 
Olyckskvot 
H0: Det finns ingen skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal olyckor i ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar 
H1: Det finns en skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal olyckor i ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar 
 
t-stat = -0,350 vilket är < t-kritisk = 3,18 
och 
p = 0,750 vilket är > 0,05 och ger att nollhypotesen (H0) inte kan förkastas 

LILL-EVA - ytvägnät
TUNNEL OLYCKSKVOT L-SKADEKVOT S-SKADEKVOT DÖDSKVOT
KLARA 0.449998664 0.251099254 0.018899944 0.00081
SÖDERLED 0.450000248 0.251100138 0.01890001 0.00081
TÖRNSKOG 0.449999971 0.251099984 0.018899999 0.00081
HÄGGVIK 0.450000282 0.251100157 0.018900012 0.00081
MEDEL 0.449999791 0.251099883 0.018899991 0.00081

EMPIRI - tunnelmiljö
TUNNEL OLYCKSKVOT L-SKADEKVOT S-SKADEKVOT DÖDSKVOT
KLARA 0.880444778 0.143746086 0.035936522 0
SÖDERLED 0.670151422 0.108406848 0.01642528 0.00328506
TÖRNSKOG 0.135671406 0.009690815 0.009690815 0
HÄGGVIK 0.345658922 0.129622096 0 0
MEDEL 0.507981632 0.097866461 0.015513154 0.00082126
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Lättskadekvot 
H0: Det finns ingen skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal lätt skadade i ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar 
H1: Det finns en skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal lätt skadade i ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar 
 
t-stat = 5,06 vilket är > t-kritisk =3,18 
p = 0,0149 vilket är < 0,05 och ger att nollhypotesen (H0) förkastas 
 
Svårskadekvot 
H0: Det finns ingen skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal svårt skadade i ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar 
H1: Det finns en skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal svårt skadade i ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar 
 
t-stat = 0,446 vilket är < t-kritisk =3,18 
p = 0,686 vilket är > 0,05 och ger att nollhypotesen (H0) inte kan förkastas 
 
Dödskvot 
H0: Det finns ingen skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal döda i ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar 
H1: Det finns en skillnad mellan Lill-EVAs prognos för antal döda i ytvägnätet och empiriska 
data för tunnlar 
 
t-stat = -0,0137 vilket är < t-kritisk =3,18 
p = 0,990 vilket är > 0,05 och ger att nollhypotesen (H0) inte kan förkastas  
 

5.3.2 Hypotesprövning angående tunneltyper 
 
Tabell 5. Olyckskvoter för de två tunneltyperna.  
Tätort Landsbygd 
Klara: 0,880 Törnskog: 0,136 
Söderled: 0,670 Häggvik: 0,346 
 
 
H0: Det finns ingen skillnad i empirisk data för olyckskvoter mellan de två tunneltyperna 
H1: Det finns en skillnad i empirisk data för olyckskvoter mellan de två tunneltyperna 
 
t-stat = 3,60 vilket är < t-kritisk = 4,30 
p = 0,0693 vilket är > 0,05 och gör att nollhypotesen (H0) inte kan förkastas. 
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5.3.3 Analys av hypotesprövning 
 
Analys av hypotesprövning rörande Lill-EVA och empiriska data 
Nollhypotesen förkastas inte i de fall som rör olyckskvot, svårskadekvot samt dödskvot. Detta 
innebär att det är möjligt att räkna med samma kvoter för ytvägnätet som tunnelsystem i dessa 
fall.  
 
Viktigt att poängtera är att Lill-EVA presenterar en prognos, inte en absolut sanning. Däremot 
är Lill-EVA ett vedertaget prognosprogram som används av Trafikverket för att beräkna 
olyckseffekter. När det nu visat sig att dessa olyckseffekter rent empiriskt ser liknande ut i 
tunnlar antas att resultatet är trovärdigt. Nollhypotesen förkastas däremot när det gäller 
lättskadekvot, där Lill-EVAs prognos skiljer sig från de empiriska data. Lill-EVA hade 
förutspått en högre lättskadekvot än empiriska data visade. Här hade det varit intressant att se 
om hypotesprövningen sett annorlunda ut om de okända olyckorna från NTS också blivit 
klassificerade. Kanske hade då antalet empiriska lindriga olyckor i tunnelsystemen varit högre 
och likheterna med Lill-EVA större. Litteraturen i ämnet visade att det inte finns någon 
samstämmig åsikt om det är större sannolikhet att råka ut för en olycka i tunnlar. 
 
Nollhypotesen gällande olyckskvot kan inte förkastas vilket knyter an till Amundsen och 
Ranes (2000) och SAFESTARs (2002) tankar om att det inte går att säga att tunnlar är mer 
olycksdrabbade än ytvägnätet. Caliendo och De Guglielmo (2012) och Amundsen och Ranes 
(2000) menar att tunnelolyckorna generellt är allvarligare än olyckor i ytvägnätet, men det är 
inget som går att visa i detta projekt då nollhypoteserna gällande olycksgrader inte kunde 
förkastas, med undantag av lättskadekvoten. Det visade sig att Lill-EVA räknade på högre 
lättskadekvot än vad som empiriskt kunde visas i tunnlarna (se figur 21 och 22). 
 
Analys av hypotesprövning angående tunneltyper 
I tabell 5 visas vilka olyckskvoter som hypotestestats. Eftersom nollhypotesen inte förkastas 
kan denna analys inte påvisa någon skillnad i olyckskvoter på landsbygd respektive i tätort. 
Här är det viktigt att poängtera att stickprovet är litet: endast fyra tunnlar undersöks. Vid ett 
större stickprovsurval hade eventuellt resultatet blivit ett annat. Dessutom är p-värdet väldigt 
nära 0,05 vilket gör att en liten skillnad i indata hade kunnat påverka resultatet i riktningen att 
nollhypotesen skulle ha förkastats.  
 
För båda dessa hypotesprövningar gäller att ÅDT baserats på uppskattade värden för två av 
tunnlarna. Om dessa uppskattningar ändras påverkar det givetvis resultatet, vilket gör att det 
finns en osäkerhet i resultaten kopplat till ÅDT indata. 

5.4 Multipel regressionsanalys 
I följande kapitel presenteras den multipla regressionsanalys som utförts där svarsvariabeln 
(y) är antal olyckor/år och förklaringsvariablerna (x) är ÅDT, tunnellängd respektive dummy-
variabeln tätort. Kapitlet avslutas med en sammanfattande utvärdering av 
regressionsanalysen. 
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5.4.1 Grafer över förklaringsvariabler mot svarsvariabeln 
 Nedan visas grafer för respektive förklaringsvariabel mot svarsvariabeln. 
 

 
Figur 23. Graf över beroendet mellan ÅDT och antal olyckor/år.  
 
I figur 23 visas förhållandet mellan ÅDT och antal olyckor/år.  R2 = 0,927 vilket visar att det 
finns ett linjärt beroende mellan svarsvariabel och förklaringsvariabel (0< R2<1, ju närmre 1 
desto bättre). Det är också tydligt om man ser hur punkterna är placerade att antalet olyckor 
verkar öka med ÅDT.  
 

 
Figur 24. Graf över beroendet mellan tunnellängd och antal olyckor/år.  
 
Figur 24 presenterar antal olyckor/år som en funktion av tunnellängden. Denna spridning 
förklaras bäst av ett polynom som har sin maxpunkt ungefär vid tunnellängden 1,3 km och där 
R2 = 0,591. Detta känns rimligt i och med att olycksfrekvensen minskar med ökande längd 
enligt Amundsen och Ranes (2010). Anledningen är att majoriteten av olyckorna sker i 
tunnelmynningar, vilket gör att de normerade värdena blir lägre för längre tunnlar. Det känns 
också rimligt att väldigt korta tunnlar (0,3 km i grafen) bör ha få olyckor eftersom de inte 
riktigt känns som tunnlar, varför de psykologiska sensationerna som tillhör tunnelkörning som 
beskrivits tidigare uteblir. Problemet med detta är dock att två av tunnlarna som undersökts 
har på- och avfarter inuti tunneln, vilket gör att resonemanget kompliceras. Precis som det 
nämnts tidigare i 5.2.1 skulle på- och avfarterna kunna definieras som en typ av 
tunnelmynning, där olyckskoncentrationen bör vara lite högre enligt litteraturstudien. 
 
Det är även här viktigt att poängtera att stickprovet är litet och att ett polynom anpassas bäst 
till just dessa tunnlar, men att det givetvis kan se annorlunda ut för ett annat stickprov.  
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Figur 25. Graf över beroendet mellan dummy-variabeln tätort och antal olyckor/år.  
 
Till sist visas i figur 25 beroendet mellan dummy-variabeln tätort och antal olyckor/år. Även 
här finns ett linjärt samband mellan förklaringsvariabel och svarsvariabel. Lutningen på linjen 
visar att det finns ett positivt samband och att R2 = 0,526. Detta kan kopplas till 
hypotesprövningen för tunneltyper som visade att det inte fanns en betydande skillnad mellan 
olyckskvoter för tätort och landsbygd. Här visar istället grafen att om tunneln ligger i tätort så 
bör det innebära att fler olyckor/år sker. I hypotesprövningen diskuterades att en ändring i 
indata (exempelvis ÅDT) skulle ha kunnat förändra hypotesprövningens resultat till att det 
skulle finnas en skillnad i olycksstatistik mellan tätort och landsbygd. 
 

5.4.2 Analys för Tunnellängd - ÅDT 
 
Tabell 6. Regressionsanalys för förklaringsvariablerna ÅDT och Tunnellängd.  
Variabel Koefficient t-stat 
Intercept -12,3 -1,65 
Längd, x1 2,89 0,644 
ÅDT, x2 0,000457 4,14 
 
Ekvation: y= -12,3+ 2,89x1+0,000457x2 

Justerad R2: 0,845 
 
 
Tabell 6 visar att justerat R2 är högt modellen. För att variablernas koefficienter ska räknas 
som signifikanta bör t-stat < -1,96 eller t-stat >1,96. För dessa koefficienter syns att ÅDT 
fyller kriteriet men inte längd. Detta innebär att variabeln längd skulle kunna ha koefficienten 
0, d.v.s. att den variabeln inte påverkar regressionsmodellen.   
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5.4.3 Analys för dummy-variabel tätort och ÅDT 
 
Tabell 7. Regressionsanalys för förklaringsvariablerna dummy-variabel tätort och ÅDT. 
Variabel Koefficient t-stat 
Intercept -9,50 -2,29 
Dummy, x1 6,93 1,31 
ÅDT, x2  0,000393 4,08 

 
Ekvation: y= -9,50 + 6,93x1 + 0,000393x2 

Justerad R2: 0,920 
 

 
Även denna regressionsmodell visar på ett högt justerat R2 (se tabell 7), samt att variabeln 
ÅDT är signifikant enligt tidigare nämnda t-stat jämförelse. Dummy-variabeln kan inte sägas 
vara signifikant i denna modell och skulle således kunna vara 0. 

5.4.4 Analys för tunnellängd och dummy-variabel tätort 
 
Tabell 8. Regressionsanalys för förklaringsvariablerna tunnellängd och dummy-variabel tätort.  
Variabel Koefficient t-stat 
Intercept -4,19 -0,218 
Längd, x1 5,02 0,400 
Dummy, x2  19,3 1,13 

 
Ekvation: y= -4,19 + 5,02x1 + 19,3x2 

Justerad R2: -0,227 
 

  
Tabell 8 presenterar resultaten för regressionsanalysen avseende tunnellängd och dummy-
variabel. Justerat R2 är negativt vilket betyder att modellen inte är bra. Variablerna kan inte 
förklara svarsvariabeln. På samma sätt syns att ingen av koefficienterna kan sägas vara 
signifikant med avseende på t-stat.  
 

5.4.5 Analys av regressionsmodeller 
Tabell 6 och tabell 7 visar att justerat R2 är högt i båda fallen och att datapunkternas spridning 
förklaras väl av modellen där dock vissa variablers koefficienter inte kan sägas vara skilda 
från noll. Justerat R2 är negativt i tabell 8, vilket föreslår att denna kombination av 
förklaringsvariabler inte alls ger några svar gällande varför tunnelolyckor sker. Det är också 
uppenbart att ÅDT är den variabel som förklarar antal olyckor/år bäst av de variabler som 
valts. 

6 Avslutande diskussion och slutsats 
Stickprovet är litet i denna rapport vilket gör att utfallet av de statistiska analyserna inte alltid 
är trovärdigt. När data för dessa tunnlar adderas till övriga tunnlar i hela TUFS-projektet är 
det möjligt att resultaten skiljer sig och att nya slutsatser kan dras. 
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En bidragande faktor till osäkerhet i indata är den inkonsekventa registreringen av 
tunnelolyckor i de olika databaserna. Som tidigare nämnts är NTS-data informationsfattig och 
talar i princip bara om var och när en olycka av något slag har skett. Detta gjorde att endast 
STRADAs data kunde användas vid hypotesprövningen eftersom den handlade om 
klassificeringen av olyckans svårighetsgrad.  
 
Det går att se att en majoritet av olyckorna som observerats i Häggvikstunneln, 
Söderledstunneln och Klaratunneln skett vid tunnelmynning.  Det innebär att tre av fyra 
tunnlar visar på samma utfall som utredningar i tunnlar i Norge och Kina. I Törnskogstunneln 
går det däremot inte att visa på en sådan trend, där olyckorna som registrerats skett i mitten av 
tunneln. Anledningen till att olyckorna sker vid tunnelmynning kopplas till Du, Huang och 
Pan (2013) och Wang, Guo och Liao (2010) och studier om det mänskliga beteendet vid 
tunnelkörning. Ljussensationen vid tunnelmynning som kan leda till hastighetsförändringar 
och tappat fokus kan vara en orsak till olyckorna. 
 
Resultaten stämmer väl med Amundsen och Ranes (2000) undersökning som påminner om 
detta projekt. Hypotesprövningen visade att det inte fanns några tydliga skillnader i 
olyckskvot, svårskadekvot och dödskvot mellan prognostiserade värden för ytvägnätet och 
empiriska data för tunnlar. Däremot fanns en skillnad i lättskadekvot. Således verkar det inte 
gå att säga att ytvägnätet är vare sig säkrare eller farligare (sett till olycksrisk) än tunnlar i 
detta fall, precis som SAFESTAR (2002) kommit fram till. 
 
Hypotesprövningen visade därtill att det inte fanns någon skillnad i olyckskvoter mellan 
tunneltyperna tätort och landsbygd. Osäkerheten i uppskattade ÅDT-värden gör att resultatet 
hade kunnat bli ett annat. 
 
De multipla regressionsanalyserna som skapats visar att ÅDT är den variabel som bäst 
förklarar varför olyckor sker. Däremot kan ingen av regressionsmodellerna som skapats sägas 
vara helt trovärdig då koefficienter till övriga variabler skulle kunna vara 0, vilket i sådant fall 
gör variablerna betydelselösa.  

7 Fortsatt forskning 
För att i framtiden kunna dra korrekta slutsatser om vad som orsakar tunnelolyckor behövs ett 
enhetligare rapporteringssystem. I linje med Krausmann och Mushtaqs (2010) och Beard och 
Copes (2007) förslag på en mall för inrapportering för alla europeiska tunnlar bör det finnas 
en svensk databas där specifikt tunnelolyckor rapporteras. STRADAs nuvarande format är en 
bra start, men det skulle kunna utvecklas till att bli mer detaljrikt och även innefatta den data 
som nu hör till NTS. Om alla myndigheter och trafikaktörer (polis, vägassistens, sjukvård, 
bärgning etc.) rapporterar olyckor efter samma mall till samma databas blir framtidens 
analyser av tunnelolyckor omfattande och täckande. Detta ska inte behöva betyda en 
ytterligare arbetsbörda för dessa personer, utan snarare underlätta deras arbete. 
Användargränssnittet bör vara lätt att förstå och rapporteringen ska gå fort med flervalsfrågor 
och endast några få fält med fri text. Detta system innebär också att dubbletter elimineras i 
data. 
 
Vilka fordon som är inblandade i olyckor kan vara intressant i framtida forskning. En 
inventering av inblandade fordonstyper skulle kunna visa t.ex. att en viss olyckstyp dominerar 



28 
 

för en fordonstyp, vilket skulle kunna undvikas med annorlunda skyltning eller en annan 
körfältsindelning. 
 
I tabell 9 presenteras de parametrar som jag anser är viktiga när det gäller rapportering av 
tunnelolyckor: 
 
Tabell 9. Parametrar som bör inkluderas i  inrapporteringsmall.  
Parametrar som bör inkluderas:  
Datum & tidpunkt  
Olyckans ID-nummer  
Koordinater  
Ljusförhållanden (kryssfråga)  
Väglag (kryssfråga)  
Händelseförlopp  
Olyckas svårighetsgrad (kryssfråga)  
Personskador (kryssfråga)  
Beskrivning av plats i tunneln där olyckan 
skett 

 

Inblandade fordonstyper (kryssfråga)  
Typ av tunnelbelysning (kryssfråga)  
Beteende hos drabbade trafikanter vid 
olycksplats (kryssfråga) 

 

Skyltad hastighetsbegränsning (kryssfråga)  
Färg/mönster på tunnelväggar (kryssfråga)  
 
 
Det bör ligga i allas intresse att studera de olyckor som sker i tunnlar för att försöka finna 
lösningar som gör framtidens tunnlar ännu säkrare, framförallt mot bakgrunden att de flesta 
tunnelbränder startar som en krock mellan fordon. Framtidens tunnlar ska kännas trygga att 
köra genom och ingen ska behöva ta med sin extra passagerare, sin ”fear of crashing”. 
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