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ABSTRACT 
During 2006 an estimated number of 150 persons are supposed to have been killed in 

road accidents caused by speed limit violations. Through Automatic traffic security 

control (ATK) the Swedish road administration (Vägverket) is working towards 

lowering the number of speed related accidents. By placing the speed cameras on 

roads they’ve managed to lower the average speed at those places. The enlargement of 

the number of speed cameras is based upon knowledge about for example how high 

the risk is for speed related accidents on the roads. The speed cameras always measure 

the speed in which every vehicle passes, but aren’t constantly activated to register 

speed violations. Our purpose with this essay is consequently to explore possible 

relations between the activation of the speed cameras and the speed itself on the roads. 

  

We studied the average speed and the number of speed violations during 12 weeks 

evenly distributed in 2007. To see if the results would differ, we used two different 

response variables in the analysis.  Multiple linear regression was used to analyse the 

average speed, while Poisson regression was used in the analysis of the number of 

speed violations. An activated camera proved to cause a lowered average speed and 

fewer speed violations in three regions (Skåne, Mälardalen, Norr).  

 

To study the effect of maximized camera activation, an experiment in the region of 

Mälardalen was performed in the beginning of 2008. The result showed that 

maximized camera activation didn’t decelerate the average speed, in stead the region’s 

own activation policy seems to be more important for a lowered average speed.   

 

When the traffic flow rises the average speed decelerates while the number of speed 

violations also rises. During the study of commuter traffic we could see that the 

average speed is lower and there is fewer speed violations on commuter roads 

compared to normal traffic roads.  



 



 

SAMMANFATTNING 
Under 2006 beräknas 150 personer ha omkommit i vägtrafikolyckor på grund av 

överskridna hastighetsgränser. Vägverket arbetar för att sänka dessa siffror bland annat 

genom att använda sig av Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK). Genom att 

placera trafiksäkerhetskameror på sträckor har medelhastigheten på dessa sänkts. 

Trafiksäkerhetskamerorna mäter alltid hastigheten hos varje passerande fordon, men är 

inte konstant aktiverade för att registrera hastighetsöverträdelser. Nu vill man optimera 

kameraaktiveringen för att minska antalet ärenden utan att hanteringskapaciteten 

överskrids. Vårt syfte med uppsatsen är därför att undersöka möjliga samband mellan 

aktivering av trafiksäkerhetskameror och själva hastigheten på vägarna.  

 

Medelhastigheten och antalet överträdelser studerades under tolv veckor jämnt 

fördelade över år 2007. Analyserna gjordes med två olika responsvariabler för att se 

om resultaten skilde sig åt. Vi använde oss av multipel linjär regression för att 

analysera medelhastigheten, medan Poissonregression användes för antalet 

överträdelser. Det visade sig att en aktiv kamera gav upphov till sänkta 

medelhastigheter och färre hastighetsöverträdelser i tre regioner (Skåne, Mälardalen, 

Norr).  

 

För att studera effekten av maximal kameraaktivering utfördes ett experiment i region 

Mälardalen under början av 2008. Det visade sig att en maximal aktivering inte gav en 

sänkning av genomsnittshastigheterna, istället verkar regionens egen aktiverings-

strategi ha större betydelse för sänkta genomsnittshastigheter. 

  

När fordonsflödet på alla sträckor ökar så minskar medelhastigheten medan antalet 

överträdelser ökar. För pendeltrafiksträckor är medelhastigheten lägre och det sker 

färre hastighetsöverträdelser än på normaltrafiksträckor.  
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1 INLEDNING 
Detta kapitel tar upp syftet och förutsättningarna för uppsatsen. Vi presenterar här de 

frågeställningar vi kommer att studera och varför de är intressanta. Vi börjar med att 

ge bakgrunden till denna analys, för att avsluta med att presentera datamaterialet vi har 

studerat. 

1.1 Bakgrund 

Under 2006 dog 445 personer i vägtrafikolyckor, därutöver skadades 3 959 svårt1. 

Vägverket arbetar för att stävja detta stora svenska folkhälsoproblem. Enligt Svenska 

statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) beror ungefär 150 av dessa dödsfall 

på överskridna hastighetsgränser2. Ett av Vägverkets redskap för att motverka detta är 

Automatiska trafiksäkerhetskontrollen (ATK). Detta system har till uppgift att få ner 

hastigheten på sträckor med högsta olycksrisk, genom användandet av trafik-

säkerhetskameror. Vetskapen om risken att bli fotograferad, och på så sätt bötfälld, 

medför troligen att hastigheten har sänkts. Det vill säga själva kameran ger upphov 

till en sänkning av hastigheten. Detta har visats i ett tidigare examensarbete hösten 

20073. Sedan det nuvarande systemet sattes i bruk under 2006 verkar ingen forskning 

ha gjorts om hur kameraaktiveringen påverkar hastigheterna på vägarna. Årligen kan 

systemet vid Polisens ATK-avdelning hantera 230 000 ärenden. Då alla ärenden inte 

kan hanteras på grund av begränsad kapacitet, söker man att optimera aktiveringen av 

trafiksäkerhetskamerorna. Vi kommer i denna uppsats att undersöka de faktorer som 

kan tänkas ha betydelse för minskade hastigheter vid aktivering av kamerorna.  

1.1.1 Vägverket 

Vägverket är en myndighet som är underställd regering och riksdag. Vägverket 

skapades år 1841, då det fick ansvar för kanaler och vägar. Genom åren har dess 

                                                 
1 Vägverket (2008-05-08), http://www.vv.se/templates/page3wide____2068.aspx  
2 VTI (2008-02-18), http://www.vti.se/templates/Topic____4899.aspx  
3Bergdahl Fredrik, Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) En studie av effekterna på fordonshastigheter, 

ISSN 1401-5757, UPTEC F07097, Uppsala, 2007 
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ansvarsområden skiftat. Det är emellertid fortfarande ansvarigt för bland annat det 

statliga vägnätet. Den allmänna målsättningen för Vägverket är att underhålla och 

utveckla vägtransportsystemet så att det ”/…/ är samhällsekonomiskt effektivt och 

tillgängligt för alla människor”4. Därutöver arbetar Vägverket för att det statliga 

vägnätet ska bidra till exempelvis regional utveckling och säkrare trafik. 

 

Vägverket är uppdelat i sju väg- och trafikregioner, där varje region i sig ansvarar för 

den regionala verksamheten (förutom det som rör affärs- eller resultatenheternas 

ansvarsområde). Dessa regioner är:  

• Region Skåne (Skåne) 

• Region Väst (Värmland, Västra Götaland, Halland) 

• Region Mitt (Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna) 

• Region Sydöst (Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Östergötland) 

• Region Mälardalen (Västmanland, Uppsala, Södermanland, Örebro) 

• Region Stockholm (Stockholm, Gotland) 

• Region Norr (Norrbotten, Västerbotten) 

 

Regionerna är relativt självständiga och bestämmer bland annat själva över 

aktiveringen av trafiksäkerhetskamerorna. 

1.1.2 Automatisk trafiksäkerhetskontroll 

Vägverket bedriver i samråd med Rikspolisstyrelsen trafikövervakning på de väg-

sträckor där risken för hastighetsrelaterade olyckor beräknas vara stor. I syfte att 

minska hastigheterna upprättades systemet ATK, till vilken trafiksäkerhetskamerorna 

hör, under 2006. I maj 2008 fanns det 880 kameror fördelade på 142 sträckor5. 

Placeringen av trafiksäkerhetskameror utgår ifrån hur stor risken för hastighets-

relaterade olyckor är och om den kan förväntas ligga på samma nivå även i framtiden. 

                                                 
4 Vägverket (2008-02-18), http://www.vv.se/templates/page2_2____3670.aspx 
5  Vägverket (2008-05-27), http://www.vv.se/templates/page3wide____16018.aspx 
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Sträckor som liknar en konstaterat farlig sträcka, kan också utrustas med 

trafiksäkerhetskameror i förebyggande syfte6.  

 

Trafiksäkerhetskameror registrerar passerande fordons hastigheter dygnet runt, även 

när de inte är aktiverade. När den är aktiverad mäter den inte bara hastigheten hos 

fordonet, utan den registrerar även om fordonet överträdde hastighetsgränsen. Vid 

hastighetsöverträdelse tar trafiksäkerhetskameran ett foto, vilket skickas tillsammans 

med annan information till Rikspolisstyrelsen. 

 

För att få största möjliga inverkan på trafiken skapas driftprofiler. En driftprofil är ett 

schema för hur aktiveringen ska ske hos en kamera. Aktiveringen av trafiksäkerhets-

kameror planeras utifrån hur hastighetsöverskridanden brukar ske, hur stor olycks-

risken och ärendekapaciteten är hos Rikspolisstyrelsens ATK-avdelning under 

perioden. Det finns inga standarddriftprofiler för hela landet. Istället läggs 

driftprofilerna upp av varje Vägverksregionsansvarige tillsammans med trafikpolisen 

på respektive polismyndighet. Driftprofilerna hanteras sedan av styrcentralen vid 

Rikspolisstyrelsens ATK-avdelning i Kiruna. 

 

1.2 Begreppsförteckning 

Viss information om ATK har vi fått ta del av genom interna dokument från Håkan 

Gelin på Vägverket. Citaten nedan är hämtade från dessa dokument. 

 
• ATK = Automatisk Trafiksäkerhetskontroll 

• ATK mätplats = ”En koordinatsatt punkt punkt på vägnätet där 

hastighetsövervakning och trafikmätning sker med hjälp av ett driftsatt 

mätsystem. Varje mätplats tillhör ett ATK objekt.” 

                                                 
6 Andersson Gunnar (2003), Automatisk hastighetsövervakning – Resultat från försöksverksamheten, VTI, PM 

2003-01-03, Linköping 
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• ATK objekt = ”En angiven vägsträcka som består av ett antal mätplatser minst 

1 men vanligtvis flera mätplatser. Sträckan start och slut anges. 

Informationstavlor (vägmärken) omfattas i objektet.” 

• Aktiveringspolicy = En allmän strategi för hur trafiksäkerhetskamerorna ska 

aktiveras. 

• Ärendekapacitet = Hur många ärenden Rikspolisstyrelsens ATK-avdelning i 

Kiruna har resurser till att hantera. 

• Hastighetsöverträdelse = Om ett fordon överskrider gällande hastighetsgräns 

med minst 5 km/h. 

• Pendeltrafiksträcka = Vägsträcka där största delen av trafiken är pendeltrafik 

• SAS = Mjukvaruprogram för statistiska beräkningar 

1.3 Syfte och problemformulering 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka samband det finns mellan 

aktivering av trafiksäkerhetskameror och hastigheten på vägarna. 

Vi kommer i huvudsak att studera följande problemställningar:  

 

• Hur påverkas medelhastigheten och antalet hastighetsöverträdelser av 

aktiveringen?  

o Finns skillnader mellan regioner? 

 

• Vilken effekt har en maximal aktivering av trafiksäkerhetskamerorna jämfört 

med en låg aktivering? 

 

•  Hur ser sambanden ut på typiska pendeltrafiksträckor?  

 

• Hur påverkar trafikflödet hastigheten?  
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1.4 Avgränsningar 

När vi valde sträckor att undersöka fanns det i Sverige ca 700 trafiksäkerhetskameror 

(ATK objekt) fördelade över 103 sträckor. Då dessa kameror mäter hastigheten på 

samtliga passerande fordon, skulle en undersökning som omfattade samtliga mätningar 

bli allt för omfattande. Vi har därför valt att studera 16 av dessa sträckor. Sträckorna 

har blivit utvalda genom att göra ett strategiskt urval bland alla sträckor med ATK i 

Sverige för att få så stor variation som möjligt i datamaterialet. I urvalet tog vi hänsyn 

till vägbredd, hastighetsgräns, möjlig pendlingstrafik, kameratäthet och tillgången till 

väderstationer samt regiontillhörighet.  

 

Vi kommer att studera data från år 2007. Eftersom vi antar att flera närliggande veckor 

under kvartalen liknar varandra i flöde och hastighet, har vi valt att begränsa vårt 

material genom att endast studera tre veckor per kvartal. På det sättet får vi ner 

mängden data att hantera. Det ger oss mätdata för sammanlagt 12 veckor jämnt 

fördelade över året. 

 

Vi hade även planerat att genomföra ett experiment där vi jämförde olika aktiverings-

policyn och deras inverkan på hastigheterna. Tanken var då att vi med hjälp av 

studerandet av historiska data skulle forma och testa egna aktiveringsstrategier i syfte 

att få ner genomsnittshastigheterna. Inriktningen ändrades dock på grund av tidsbrist. 

Vi har istället valt att studera skillnaden i medelhastighet under låg och hög aktivering 

av trafiksäkerhetskameror. Vi kommer att studera data mellan den 31 december 2007 

och 16 mars 2008, där vi väljer ut 4 veckor av hög aktivering respektive låg aktivering. 

Istället för att studera nationella mätdata kommer vi i experimentet att enbart jämföra 

alla sträckor i region Mälardalen. 
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1.5 Datamaterial 

1.5.1 Insamlande av data 

Data kommer från tre olika databaser hos Vägverket. Vi hämtade data ur Areskuben, 

ATK-domänen och från Vägverkets vägväderinformationssystem VViS. Från ATK-

domänen fick vi information om trafiksäkerhetskamerornas aktivering, vilket är 

sekretessbelagd information. Ansvaret för denna databas ligger hos Vägverket medan 

riktlinjerna är skrivna av Rikspolisstyrelsen.   

 

I VViSdatabasen fanns information om yttemperatur, lufttemperatur och nederbörds-

typer.  

 

Avslutningsvis hämtade vi data ur Areskuben om vad som händer och gäller på 

vägarna. Därifrån fick vi följande information:  

Datum, Timme, Mätplatsnummer, Gällande hastighet, Antal fordon, Medelhastighet, 

Antal överträdelser. 

 

1.5.2 Presentation av data  

Responsvariablerna Medelhastighet och Antal överträdelser är kvantitativa. Samtidigt 

är förklaringsvariablerna som vi använt oss av i analysen både kvalitativa och 

kvantitativa. Vissa variabler har hämtats från databaser, medan andra har skapats av 

oss själva. Valet av variabler som bör testas i modellen bestämdes dels av vad som 

fanns tillgängligt i databaserna och dels genom eget resonemang om vad som skulle 

kunna vara tänkbara förklaringsvariabler till hastigheterna på vägarna.  

 

Varje sträcka har ett antal trafiksäkerhetskameror utplacerade, vilka identifieras genom 

mätplatsnummer. Detta gör att Sträcka och Mätplatsnr naturligt följer med som 

förklaringsvariabler. 
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Regionala aktiveringsstrategier kan skilja sig åt, därför har vi med Region som en 

förklaringsvariabel. Sedan kan även aktiveringseffekterna skilja sig mellan hastighets-

gränserna, vilket gör att variabeln Gällande hastighet bör ingå i analysen. 

 

Något som kan påverka hastigheterna på vägarna är trafikflödet. För att undersöka 

effekterna av flödet använde vi oss av variabeln Antal fordon, som mäter antalet 

passager under en timme vid mätplatsen.  

 

Då vi också är intresserade av att undersöka effekten av kameraaktivering på 

pendeltrafikvägar har vi med variabeln Pendling som tar hänsyn till detta (se kapitel 

1.5.3). 

 

Datum- och tidsvariabler (Timme, Datum, Månad, Kvartal, Säsong, Helg) är 

presenterade som förklarande variabler eftersom trafiken troligtvis varierar under olika 

perioder och bör därför undersökas.  

 

Säsongskategorierna vinter (december-februari), vår (mars-maj), sommar (juni-

augusti) och höst (september-november) liknar kvartalsvariabeln som också har en 

årstidsindelning, men med en annan månadsindelning (jan-mars är första kvartalet, 

apr-juni är andra kvartalet och så vidare).  

 

Vädret är en annan variabel som kan variera mycket. Här har vi valt att ta med två 

olika typer av temperaturmätningar (Yttemperatur och Lufttemperatur), eftersom båda 

kan ha stor betydelse för hastigheterna. Även Nederbördstyp tas med som en tänkbar 

förklaringsvariabel, då hastigheterna rimligtvis borde påverkas av om det är nederbörd 

vid mättillfället eller inte.  
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Variablerna är uppdelade enligt följande: 

 
Kvalitativa 
variabler 

Kvantitativa 
variabler 

Datum Yttemperatur 
Timme Lufttemperatur 
Gällande hastighet Antal fordon 
Mätplatsnummer Medelhastighet 
Sträcka Antal överträdelser 
Säsong  
Helg  
Nederbördstyp  
Region  
Kvartal  
Månad  
Pendling  
Kameraaktivering  

 
 
Våra mätplatser var ojämnt fördelade bland annat på grund av att det är ovanligare 

med trafiksäkerhetskameror på 50-sträckor. Hur mätplatserna är fördelade enligt 

gällande hastighetsbegränsning visas nedan. 

 
Tabell 1: Antal mätplatser uppdelat på hastighetsgräns 

 Antal mätplatser 
Gällande 
hastighet 

Historiska 
data Experimentdata 

50 11 6 
70 65 26 
90 57 45 

Totalt 133 77 
 

Det totala antalet observationer för historiska data är 278 208, medan 146 059 av dessa 

var tvungna att uteslutas ur regressionen på grund av bortfall i någon variabel. Den 

största delen av bortfallet beror på att vi saknar väderdata, främst från vissa månader 

under sommaren och hösten. En konsekvens av väderdatabortfallet är att variabeln 

Månad togs bort och ersattes av variabeln Säsong. Det som också påverkat bortfallet är 

att alla kameror inte fungerat konstant under de studerade perioderna. Eftersom detta 

är ett slumpmässigt bortfall, samtidigt som antalet observationer är stort, påverkar det 
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inte analysen. I experimentet var det en lägre andel bortfall när differensen (se kapitel 

3.2) beräknats, av 51 744 värden kunde inte 5172 stycken användas.  

 

1.5.3 Databearbetning 

Vissa variabler fanns inte med i någon av databaserna, varför vi själva fick lägga till 

dem med hjälp av SAS. Datumvariablerna som lades till var Säsong, Kvartal, Månad, 

och Helg. Vidare lades även variablerna Sträcka och Region till genom att vi använde 

oss av Mätplatsnummer. Till sist skapades variabeln för pendeltrafiksträcka. 

 

För att kunna avgöra vilka sträckor som är pendeltrafiksträckor har vi undersökt 

årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) på alla sträckor. Vi har studerat både det teoretiska 

fordonsflödet och timinformationen från mätpunkten. Det teoretiska fordonsflödet 

bygger på mättillfällen under många år och visar hur flödet kan se ut under ett år. Det 

som tyder på att det handlar om en pendeltrafiksträcka är att fordonsflödet går ner 

under sommaren samt under vissa helgdagar och högtider7. Då detta bara är en 

indikation behövde vi studera hur flödet ser ut timvis under en dag. Det typiska för en 

pendeltrafiksträcka är att trafiken är mycket högre under vissa timmar på morgonen 

och kvällen. Rent grafiskt bör flödet då se ut som ”kattöron” för att sträckan ska ses 

som en pendeltrafiksträcka. Slutligen kan materialet vara osäkert, i dessa fall bör den 

lokala uppfattningen styra. Exempelvis anses sträckan Luleå – Boden (Rv 97) vara en 

klar pendeltrafiksträcka.  

                                                 
7 Poul Holmgren, Vägverket Konsult Trafik 
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2. METOD 
För att undersöka vilka samband det finns mellan aktivering av kameror och 

hastigheten på vägarna kommer vi att använda oss av två olika metoder, regressions-

analys och parvisa jämförelser. Den sistnämnda metoden kommer att användas i 

experimentet, där vi kommer att studera om en hög aktivering av 

trafiksäkerhetskamerorna ger en bättre effekt på medelhastigheten än en låg aktivering. 

 

Vi kommer att först presentera metoderna för historiska data. I kapitel 2.1.1 kommer 

metoden för medelhastighetsanalysen att redovisas och metoden för analysen av 

antalet överträdelser i kapitel 2.1.2. Sedan presenteras metoden för experimentet i 

kapitel 2.2.  

 

2.1 Metod för historiska data 

2.1.1 Multipel linjär regression 

För att undersöka vilka samband det kan finnas mellan medelhastigheten på vägarna 

och olika variabler som kan tänkas påverka hastigheterna kan man använda sig av 

multipel linjär regression. Multipel linjär regression är en utökning av vanlig enkel 

linjär regression, som bara har en förklarande variabel. I SAS använder vi då oss av 

GLMproceduren. 

  

Multipel linjär regression är en statistisk metod som beskriver sambandet mellan en 

responsvariabel (Y) och flera förklarande variabler (X1, X2,…Xp). Sambandet antas 

vara linjärt och kan därför skrivas:  

Yi = β0 + β 1Xi1 + β 2Xi2 +….+ β p-1Xi, p-1 + εi.  

 

β 0 i början av ekvationen är en konstant och slumpvariablerna εi är feltermer som 

antas vara oberoende och normalfördelade (0, σ). Eftersom väntevärdet E [εi] = 0 för 

feltermen, kan ekvationen omformuleras till E [Y] = β 0 + β 1X1 + β 2X2 +….+ β p-1Xp-1.  
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β 1, β 2,…, β p-1 är parametrar till respektive förklaringsvariabel och kallas för 

regressionskoefficienter. Regressionskoefficienten β anger hur stor förändring man får 

i Y då X ökar med en enhet förutsatt att alla andra förklaringsvariabler hålls konstanta. 

Dessa parametervärden är intressanta att studera då man försöker finna samband 

mellan responsvariabeln och de olika förklaringsvariablerna och hur de hänger ihop. 

Parametervärdena kan dock vara svårtolkade om variablerna är starkt korrelerade 

(problem med multikollinjaritet).  

 

GLM-proceduren utnyttjar minsta kvadratmetoden för att anpassa regressions-

ekvationen ovan. För att hitta en bra grundanalysmodell har vi studerat modellens 

kvadratsummor, vilka fås genom att beräkna 

∑ ∑
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koefficienterna 0β̂ , 1̂β , …, 1
ˆ

−pβ  väljs så att den totala summan blir minimal. Den 

beräknade kvadratsumman är residualernas kvadratsumma och brukar benämnas SSE 

(Sum of Squared Errors)8.   

 

Vi valde att studera de sekventiella kvadratsummorna (Type I SS), vilka visar hur 

mycket modellens kvadratsummefel minskas när en viss variabel läggs till i analysen. 

Med andra ord, ordningen på variablerna vid studier av sekventiella kvadratsummor 

har betydelse för hur stor positiv effekt den undersökta variabeln har. Genom att ha 

den intressanta variabeln sist kan vi se om den fortfarande har en effekt när de andra 

variablerna redan har förklarat till exempel medelhastigheten. Kameraaktiveringen bör 

komma sist i vår lista, då det är den variabel vi är intresserade av att studera.  

 

Grundstommen i modellen är att de icke påverkbara variablernas effekter, det vill säga 

yttre omständigheter, bör undersökas först. Exempel på yttre omständigheter är bland 

annat Säsong och Timme. Dessa variabler finns med på varje mätplats och går inte att 

                                                 
8 Kleinbaum DG, Kupper LL, Muller KE, Applied Regression Analysis and Other Multivariable Methods 

(Second edition), PWS-KENT Publishing Company, Boston, 1987 
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styra till skillnad från kameraaktivering. Tillvägagångssättet kommer att beskrivas 

närmare i kapitel 3.1.1, där resultatet av modellsökningen redovisas. 

 

2.1.2 Poissonregression 

Vi ska använda oss av Poissonregression när antalet hastighetsöverträdelser används 

som responsvariabel i analysen. I SAS används då proceduren GENMOD9. Denna 

procedur används vid analys av generaliserade linjära modeller. Vi anser att 

Poissonregresson är en passande analysmetod, eftersom överträdelser inträffar relativt 

sällan och antalet överträdelser därför skulle kunna vara Poissonfördelade8. Då flera 

fordon till exempel kan påverkas av varandra att köra i samma takt kan oberoendet i 

antalet hastighetsöverträdelser ifrågasättas. Genom att tillåta överspridning, vilket vi 

återkommer till senare i avsnittet, kan vi i Poissonregressionen hantera detta problem. 

Detta kan också till viss del lösa problemet med avsaknaden av vissa 

förklaringsvariabler. 

 

Poissonregression är en log-linjär modell där Y antas vara Poissonfördelad. I 

Poissonfördelningen antar man att: 

E[Y] = μ 

Var[Y] = μ 

 

Sannolikheten att y händelser inträffar är: 

P(Y=y)= μy (y!)-1e- μ  där y=0,1,2,3… 

 

I Poissonregression antar vi att väntevärdet beror på förklaringsvariablerna x enligt 

modell:  

μi= μ(x´)= ex´β 

 

Det vill säga: 
                                                 
9 SAS Institute INC., SAS® Technical Report P-243, SAS/STAT® Software: The GENMOD Procedure, Release 

6.09, Cary, NC: SAS Institute Inc. 1993. 88 p. 
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log(μ)= β0 +β1X1 +β2X2+…+ βp-1Xp-1 

 

Ovanstående modell hjälper oss när vi ska tolka modellens skattningar. Vid en enkel 

skattning på parametern för till exempel kameraaktivering där skattningen för aktiv 

kamera är -0,0844 får vi följande: 

e-0,0844≈0,9191 

 

Det innebär att det sker 8 procent färre hastighetsöverträdelser när kameran är aktiv än 

när den är inaktiverad.  

 
Som vi nämnde tidigare är överspridning en svårighet som kan uppstå när vi använder 

oss av Poissonregression. Detta orsakas av att inträffade överträdelser inte är 

oberoende och att man saknar kännedom om vissa förklaringsvariabler. Det innebär att 

Var[Y]> µ. I GENMOD hanteras detta genom att i Poissonregressionen sätta 

Var[Y]=σ2µ för att sedan skatta skalparametern σ2 med hjälp av data. Om den skattade 

skalparametern blir väsentligt större än ett innebär det att data uppvisar en klar 

överspridning. Om man i ett sådant fall fixerar skalparametern till ett i GENMOD, får 

de skattade regressionskoefficienterna alltför små standardavvikelser. 

 

2.2 Metod för experimentet 

I experimentet är vi intresserade att undersöka hur medelhastigheten påverkas av 

aktiveringsgraden hos trafiksäkerhetskamerorna. Vi har därför haft en 

lågaktiveringspolicy igång under sju veckor (vecka 1-7) i region Mälardalen för att 

direkt följa upp med fyra veckors hög aktivering (vecka 8-11). För att kunna jämföra 

dessa medelhastigheter på ett effektivt sätt, vill vi undersöka skillnaden mellan 

motsvarande veckor i de två perioderna. Då vår undersökningsperiod började 31 

december 2007 blir den första veckan av låg aktivering inte jämförbar med de andra på 

grund av exempelvis helgdagar. Vi har därför valt att utesluta denna vecka. De fyra 

följande veckorna i lågaktiveringsperioden jämförs med de fyra veckorna ur 

högaktiveringsperioden. De undersökta veckorna under lågaktiveringsperioden var 

mellan vecka 2 och 5, medan vecka 8 till 11 gällde för högaktiveringsperioden. Varje 
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observation under vecka 2 jämfördes med motsvarande dag vecka 8, vidare jämfördes 

varje observation under vecka 3 med motsvarande under vecka 9 och så vidare. Detta 

gjordes för att få samma tidsavstånd mellan varje differens (6 veckor). Vi har även 

tagit hänsyn till vilken del av perioden det är, till exempel jämförs vecka 2 i låg-

aktiveringsperioden med vecka 2 i högaktiveringsperioden. I analysen kommer vi att 

dela upp materialet på hastighetsbegränsning för att se om resultaten skiljer sig åt. 

 

Differenserna kommer att beräknas genom att ta lågaktiveringsperiodens observationer 

minus observationerna under högaktiveringsperioden. För att en period av hög 

aktivering ska ha gett sänkta medelhastigheter bör alltså konfidensintervallet för 

differenserna hålla sig över noll. 

 

Vi kan även här använda oss av multipel linjär regressionsanalys (se kapitel 2.1.1). 

Emellertid försvinner mycket av förklaringsvariablerna i en sådan analys i och med att 

vi tar differensen mellan de olika mätplatserna på motsvarande vecka, dag och timme. 

De enda förklaringsvariablerna som återstår för en regressionsanalys är då 

Nederbördstyp, Yttemperatur och Antal fordon. 
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3 RESULTAT OCH ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att börja med att presentera och analysera resultaten av 2007 

års data i kapitel 3.1. Där kommer vi att redovisa hur den generella linjära regressions-

modellen har tagits fram (kapitel 3.1.1) och dess resultat (kapitel 3.1.2). Sedan avslutar 

vi 3.1 med Poissonregressionens resultat (kapitel 3.1.3). Därefter presenteras resultaten 

för experimentet i kapitel 3.2. 

 

3.1 Historiska data 

3.1.1 Framtagning av modell för medelhastighet 

Allteftersom vi konstruerade vår regressionsmodell kom vi fram till att vissa av 

variablerna var tvungna att göras om. I början var vårt datamaterial kodat kvartalsvis, 

vilket senare ändrades på grund av stort bortfall av väderdata under 3:e kvartalet samt 

liknande väderförhållande under december till februari (olika kvartal). Vi valde att 

ersätta variabeln Kvartal med Månad. Här stötte vi på ett liknande problem då en hel 

månad försvann. För att lösa detta problem tog vi bort variabeln Månad till förmån för 

Säsong. Av hänsyn till väderdata passar denna variabel bättre. Säsongsvariabeln börjar 

med vinter och slutar med höst.  

 

Bortfallet i data påverkade inte bara hur vi tidskodade datamaterialet, utan det gjorde 

att vi även var tvungna att göra om variabeln Nederbördstyp. Från att ha varit 

uppdelad i olika sorters nederbörd, där det fanns få observationer för vissa typer, 

gjordes den om till att endast behandla typerna ingen nederbörd och nederbörd. På det 

sättet undvek vi orimliga resultat på koefficienterna. 

 

Vid studerandet av hur mycket varje variabel bidrar med i kvadratsummor till 

modellen kunde vi se att Gällande hastighet, Pendling, Sträcka och Mätplatsnummer 

var de dominerande förklaringsvariablerna. Beroende på vilken ordning effekterna för 

dessa variabler lades in i modellen, kunde vi se att de sekventiella kvadratsummorna 

förändrades kraftigt. Mätplatsnumret innehöll exempelvis information om alla de 
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tidigare nämnda variablerna. Detta gör att om kvadratsumman för Mätplatsnummer 

beräknas innan, som det görs vid sekventiell analys, försvinner effekten av de andra 

variablerna som är berörda av variabeln Mätplatsnummer. Det gav oss väldigt 

svårtolkade parametrar. Ytterligare problem uppstod på grund av att alla regioner har 

en egen aktiveringspolicy och att varje sträcka kan ha flera olika hastighets-

begränsningar. Varje sträcka och mätplats tillhör en viss region, därmed skulle en 

hopslagning kunna finna de regionala avvikelserna. På så sätt skulle vi få en mer riktig 

bild av effekterna. Nackdelen med att ersätta Mätplatsnummer och Sträcka med 

variabeln Region är att kvadratsummorna för dessa två variabler tas bort från modellen 

för att läggas till i kvadratsummefelet (SSE). När detta sker sjunker förklaringsgraden 

något. Däremot märkte vi att modellen och dess skattningar inte bara blev rimligare 

utan också mer lättolkade. I den slutgiltiga grundmodellen har vi därför valt att 

använda oss av variabeln Region istället. 

 

Vi misstänkte även att de bägge temperaturvariablerna Lufttemperatur och 

Yttemperatur kunde ha ett linjärt samband, vilket skulle göra den ena överflödig i 

modellen. Det visade sig att de är starkt korrelerade vilket tyder på ett linjärt samband. 

För att undersöka hur detta påverkade modellen studerade vi vad som händer med 

kvadratsummorna vid borttagandet av den ena variabeln.  

 

Med båda temperaturvariablerna i modellen blev förklaringsgraden 84,30 procent. När 

lufttemperaturen togs bort sjunker förklaringsgraden till 84,29 procent. Den mindre 

modellen har därför i praktiken lika bra förklaring som den större.  

 

Vi gjorde om ovanstående procedur med ombytta roller, där Yttemperatur togs bort 

istället för Lufttemperatur. Resultatet visade att kvadratsummeförlusten blev större i 

det här fallet och att förklaringsgraden minskar lite. Det innebär att vi förlorar lite på 

att behålla enbart Lufttemperatur. Det talar för att behålla Yttemperatur och utesluta 

Lufttemperatur. Vi tror även att vägtemperaturen generellt är mer avgörande för 

hastigheterna än lufttemperaturen, särskilt om temperaturerna ligger nära noll. Vi 

valde att enbart använda oss av Yttemperatur i analysen på grund av tidigare nämnda 
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anledningar samt att de övriga regressionskoefficienternas skattningar inte förändras 

nämnvärt av Lufttemperatur. 

 

Interaktioner 

Med tio variabler med i modellen blir antalet möjliga interaktioner väldigt stort och det 

stora antalet observationer gör att man lätt får signifikans för många interaktioner.  

För att undersöka vilka interaktioner som kan vara betydelsefulla i vår modell 

jämförde vi även här vad som händer med de olika variablernas kvadratsummor vid 

utökning av modellen. Om kvadratsummevinsten för modellen är stor motiverar det 

inkluderandet av en interaktion i modellen. Vi har inte bara studerat kvadratsummor 

vid analysen av tänkbara interaktioner. Studerandet av hur de olika variablernas 

parametervärden förändras vid inkludering av en viss interaktion ger också en 

fingervisning om vilka interaktioner som kan vara viktiga. Efter att ha undersökt 

flertalet tänkbara interaktioner kom vi fram till två stycken som kunde vara intressanta 

för vår modell: ”Pendling * Säsong” och ”Kameraaktivering * Region”.  

 

Interaktionen mellan Pendling och Säsong är signifikant. Däremot blir bara två av dess 

åtta parametrar signifikant skilda från noll. Tolkningen av pendeltrafikseffekten innan 

införandet av interaktionstermen ”Pendling * Säsong” är att om det är en pendeltrafik-

sträcka minskar hastigheterna något. Interaktionseffekten i modellen blir i stort 

densamma, det vill säga hastigheterna minskar något om sträckan är en pendeltrafik-

väg oavsett säsong. Skillnaden är att minskningen inte är lika stor för två av säsongs-

parametrarna.  Detta, och att ökningen av kvadratsumman för modellen är så liten vid 

införandet av interaktionstermen, gör att vi väljer att inte ta med den här interaktions-

termen i modellen. Även det faktum att både Pendling och Säsong är två variabler som 

är ganska subjektiva definitionsmässigt bidrar till beslutet att inte inkludera den. 

 

Vidare är interaktionen mellan Region och Kameraaktivering signifikant även om dess 

effekter undersöks sist av alla variabler. Detta är en interaktion som vi anser vara extra 

intressant, eftersom vi i undersökningen är speciellt intresserade av att studera 

effekterna av just kameraaktiveringen. Då varje region själv bestämmer sin egen 
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aktiveringsstrategi kan man tänka sig att effekterna av aktiveringen skiljer sig åt 

regionvis. Kvadratsummevinsten vid införandet av interaktionstermen är inte speciellt 

stor, men tre av sju regioner visar sig ändå vara signifikant skilda från noll. Detta 

betyder att effekten av kameraaktiveringen skiljer sig åt mellan regionerna. Tolk-

ningen av parametervärdena tyder på att kameraaktiveringen har haft en bättre effekt 

på hastigheterna i vissa regioner. Vid införandet av interaktionstermen ökade även 

förklaringsgraden något och tolkningen av övriga variablers parametervärden hölls 

oförändrad. Detta är intressant, därför valde vi att inkludera den här interaktionen i 

modellen.  

 

I tabell 2 nedan visas den slutgiltiga modellen med samtliga ingående variabler. 
 

Tabell 2: Slutgiltiga analysmodellen för båda analysmetoderna 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F
Timme 23 187238.06 8140.79 387.51 <.0001

Gällande hastighet 2 14500005.64 7250002.82 345112 <.0001

Säsong 3 15229.02 5076.34 241.64 <.0001

Helg 1 4229.97 4229.97 201.35 <.0001

Pendling 1 52114.82 52114.82 2480.75 <.0001

Region 6 105963.64 17660.61 840.67 <.0001

Antal fordon 1 2424.62 2424.62 115.42 <.0001

Nederbördstyp 1 11039.73 11039.73 525.51 <.0001

Yttemperatur 1 12880.63 12880.63 613.14 <.0001

Kameraaktivering 1 227.33 227.33 10.82 0.0010

Region*Kameraaktivering 6 760.11 126.69 6.03 <.0001

 

3.1.2 Validering av modell för medelhastighet 

 
Efter framtagningen av modellen bör man kontrollera att den passar bra till de data 

man har. Detta kan göras genom att studera modellens residualer, skillnaden mellan 

det observerade värdet och modellens anpassade värde. 
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En förutsättning är att vi arbetar med normalfördelade data, vilket ger normalfördelade 

residualer om den anpassade modellen är bra. Genom att studera residualerna grafiskt i 

ett histogram såg vi att formen i hög grad liknade normalfördelningen. Residualerna 

kan därför anses vara normalfördelade. 

 

Vi studerade även spridningsdiagram där residualerna plottades mot de olika 

variablerna i modellen. Punkterna i spridningsdiagrammen bör vara slumpvis 

utplacerade om modellen är korrekt anpassad, vilket stämde in på alla variabler 

förutom Antal fordon. Den visade sig få en strutformad placering av residualerna, 

vilket tyder på att variansen inte är konstant. Vi gjorde dock bedömningen att det inte 

bör påverka modellen, då Antal fordon tillför väldigt lite till modellen. Exempel på 

diagram från residualanalysen kan ses i bilagan (kap 6.2). 

 

3.1.3 Tolkning av modell för medelhastighet 

Vi kommer i följande text att presentera resultaten och tolkningarna av regressions-

koefficienterna. De skattade parametervärdena för alla ingående variabler kan ses i  

tabell 13, kapitel 6. 

 

Timme 

Tolkningen av de skattade parametervärdena för Timme visar att genomsnitts-

hastigheten på olika delar av dygnet varierar. Koefficienterna för Timme har tid-

punkten 23:00 – 24:00 som utgångspunkt och har därför skattningen noll. Man kan ur 

skattningarna utläsa att hastigheterna är lite högre på natten ända fram till klockan 

05:00. Därefter börjar hastigheterna sjunka och framåt dagen, särskilt mellan klockan 

10:00 – 19:00, har man en genomsnittshastighet som är mer än 2km/h lägre än klockan 

23:00-24:00. Samtliga parameterskattningar illustreras grafiskt i följande diagram: 
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Diagram 1: Timvariation för medelhastighet 
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Gällande hastighet 

När det kommer till variabeln Gällande hastighet, som har tre klasser, ser vi att den 

gällande hastighetsbegräsningen vid mätplatserna har betydelse för genomsnitts-

hastigheterna. Detta visas i följande tabell: 

      
Tabell 3: Den multipla regressionens parameterskattningar för Gällande hastighet 

Parameter Estimate  St. Error t-value Pr<|t| 
Gällande hastighet 50 -34.7549 B 0.0522 -665.93 <.0001 

Gällande hastighet 70 -14.5624 B 0.0316 -460.98 <.0001 

Gällande hastighet 90 0.0000 B . . . 
 

Parametern Gällande hastighet 70 har en skattad koefficient som visar hur mycket 

lägre genomsnittshastigheten på en 70-väg är jämfört mot en 90-väg. Det är alltså 

ungefär 14,5 km/h lägre genomsnittshastighet på en 70-väg än på en 90-väg. På en 

50-väg är hastigheten ca 34,8 km/h lägre. Skillnaden i parameterskattningen mellan en 

50- och 70-väg är 20 km/h, precis som skillnaden i hastighetsgränserna mellan de två. 
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Detta betyder att man generellt sett kör lite närmare den gällande hastigheten på 50- 

och 70-vägar jämfört med en 90-väg. Genomsnittshastigheten för 90-vägarna är  

78 km/h, medan den är 44 km/h och 63 km/h på 50-vägarna respektive 70-vägarna10. 

Avståndet till hastighetsgränsen är därmed ca 12 km/h för 90-vägar, ca 6 km/h för 50-

vägar och ungefär 7 km/h för 70-vägar. 

 

Säsong 

Variabeln Säsong är indelad i fyra klasser där Säsong 4 (höst) gäller som referens. 

Skattningarna för koefficienterna visar att genomsnittshastigheterna har varit högre 

under Säsong 1 (vinter) och Säsong 2 (vår) jämfört med Säsong 4. Säsong 3 (sommar) 

är säsongen med lägst genomsnittshastigheter, där det i genomsnitt är ca 0,7 km/h 

lägre hastighet under sommaren än under hösten. Störst skillnad är det mellan Säsong 

2 och 3, våren och sommaren, där genomsnittshastigheterna på våren är ca 1,4 km/h 

högre än på sommaren.  

 
Tabell 4: Den multipla regressionens parameterskattningar för Säsong 

Parameter Estimate  St. Error t-value Pr<|t| 
Vinter 1 0.3172 B 0.0374 8.47 <.0001 

Vår 2 0.7386 B 0.0354 20.88 <.0001 

Sommar 3 -0.7039 B 0.0739 -9.53 <.0001 

Höst 4 0.0000 B . . . 
Helg 

Skattningarna för variabeln Helg visar att genomsnittshastigheterna under helgerna är 

ca 0,3 km/h högre än på vardagar. 

 

Pendling 

För variabeln Pendling visar skattningarna att genomsnittshastigheterna på en 

pendeltrafiksträcka är ca 0,6 km/h lägre än på en normaltrafikerad sträcka.  

 

                                                 
10 När trafiksäkerhetskamerornas radar mäter från sidan av vägen kompenserar de inte vinkelfelet som uppstår, 
därmed är den redovisade hastigheten något lägre än den verkliga.  
 



 24 

Region 

Variabeln Region är uppdelad i sju klasser, med Region Väst som referens.  

 
Tabell 5: Den multipla regressionens parameterskattningar för Region 

Parameter Estimate  St. Error t-value Pr<|t| 
Region Mälardalen -0.7921 B 0.2552 -3.10 0.0019 

Region Mitt -1.8226 B 0.3877 -4.70 <.0001 

Region Norr -3.5613 B 0.6536 -5.45 <.0001 

Region Skåne -2.5046 B 0.4078 -6.14 <.0001 

Region Stockholm -2.8907 B 0.2899 -9.97 <.0001 

Region Sydost -1.7157 B 0.4756 -3.61 0.0003 

Region Väst 0.0000 B . . . 
 

Man kan ur tabell 5 utläsa att samtliga regioner har en negativ koefficient, vilket 

betyder att alla regioner har lägre genomsnittshastigheter än region Väst. Största 

skillnaden i hastigheter ser vi mellan region Väst och Norr där Norr i genomsnitt har 

haft ca 3,6 km/h lägre hastigheter än Väst.  

 

Antal fordon 

När de ovanstående variablerna är klassvariabler är variabeln Antal fordon (flödet) en 

kontinuerlig variabel. Den är ett mått på antalet fordon som passerar en viss mätplats 

under en timme. 

 

Parameterskattningen för Antal fordon är -0,0018, vilket betyder att för varje fordon 

som passerar minskar medelhastigheten i genomsnitt med 0,0018 km/h. Med 

till exempel 100 fler passerande fordon under en viss timme får man en minskning av 

genomsnittshastigheten med ca 0,2 km/h. Det bör också nämnas att residualanalysen 

mot Antal fordon visade att variansen inte är riktigt konstant för den här variabeln. Vid 

ett lågt flöde är variansen större än vid ett högt flöde, men detta bör inte påverka 

resultatet då variabeln tillför väldigt lite till modellen. Vi har därför valt att behålla 

flödesvariabeln som den är.  

 



 25 

Nederbördstyp 

Resultatet visar att hastigheterna i genomsnitt sjunker med ca 0,8 km/h vid nederbörd.  

 

Yttemperatur 

Parameterskattningen för Yttemperatur är 0,0541. Yttemperaturens påverkan på 

hastigheterna är större ju mer temperaturen ökar. När temperaturen ökar med en grad, 

ökar hastigheterna i genomsnitt med ca 0,054 km/h. Till exempel innebär en 

temperaturökning på 10 grader att hastigheterna ökar med 0,5 km/h. Det bör dock 

nämnas att vi hade ett stort bortfall av temperaturmätningar, främst under sommar-

månaderna, vilket gör att antalet observationer under vissa månader kan skilja sig åt. 

Man bör därför vara lite försiktig vid tolkningen av effekterna. Att hastigheterna ökar 

något när temperaturen stiger är däremot inte ett helt orimligt resultat. 

 

Kameraaktivering 

Vid tolkning av parameter Kameraaktivering måste interaktionen 

Region*Kameraaktivering inkluderas. Då parameterskattningar vid interaktioner kan 

vara svåra att förstå direkt från SAS-utskriften, har vi sammanställt de beräknade 

kameraaktiveringseffekterna i följande tabell. Parameterskattningarna, innan 

sammanställningen, kan ses i tabell 13 (kapitel 6).  

 
Tabell 6: Den multipla regressionens parameterskattningar för Kameraaktivering och 

Region*Kameraaktivering 

Region Skattad parameter
Mälardalen -0.7962 

Mitt -0.0164 

Norr -1.2870 

Skåne -1.1065 

Stockholm 0.1453 

Sydost 0.1345 

Väst 0.3813 
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De skattade parametrarna visar hur genomsnittshastigheten påverkas av kamera-

aktivering i de aktuella regionerna. I Mälardalen visade det sig att hastigheterna vid en 

aktiverad kamera sjunker i genomsnitt med ca 0,8 km/h, i Norr med ca 1,3 km/h och i 

Skåne sjunker hastigheterna med ca 1,1 km/h. Resten av regionerna gick inte att skilja 

från noll, det vill säga effekterna av en aktivering var inte tillräckligt stora för att få 

signifikant skillnad mellan aktiverade och inaktiverade kameror i dessa regioner.  

 

3.1.2 Tolkning av modell för antal överträdelser 

Som vi tidigare nämnde i kapitel 2.1.2 kommer vi att analysera antalet hastighets-

överträdelser med hjälp av Poissonregressionen. När vi påbörjade sökningen av 

analysmodell utgick vi från modellen vi kom fram till för multipel linjär regression 

(3.1.1), det vill säga med följande förklaringsvariabler:  

 

Timme, Gällande hastighet, Säsong, Helg, Pendling, Region, Antal fordon, 

Nederbördstyp, Yttemperatur, Kameraaktivering, Region*Kameraaktivering 

 

Genom att studera typ 1 SS (sekventiella kvadratsummor) i Genmodproceduren fick vi 

fram att variablerna Helg och Kameraaktivering inte var signifikanta. Däremot var 

interaktionen Region*Kameraaktivering signifikant varför Kameraktivering behövs i 

modellen. Vidare var variabeln Helg signifikant i parameterskattningen, vilket gör att 

vi kan jämföra skillnaden mellan vardagar och helger. 

 

För att ta hänsyn till överspridning skattade vi skalparametern med hjälp av data. I vårt 

fall blev skattningen 1,75, vilket innebär att vi har en viss överspridning i materialet.  

 

De procentuella skillnaderna i texten är beräknade utifrån skattningarna i tillhörande 

tabell eller i bilagan enligt exemplet i kapitel 2.1.2. 
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Timme 

I diagram 2 kan vi se hur parameterskattningarna över antalet hastighetsöverträdelser 

varierar under dygnet.  

 
Diagram 2: Timvariation för antalet hastighetsöverträdelser 
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Jämfört med klockan 23:00-24:00 minskar antalet hastighetsöverträdelser mellan 

klockan 00:00-06:00, främst mellan klockan 02:00-05:00 (46-51 procent färre över-

trädelser). Från klockan 06:00 börjar antalet hastighetsöverträdelser öka mer och mer 

med de största värdena mellan klockan 18:00-22:00 (då de ökar med 38-53 procent). 

Sedan fortsätter antalet hastighetsöverträdelser att öka jämfört med klockan 23:00-

24:00, om än svagare än tidigare. Trots att medelhastigheten är högre under natten (se 

kapitel 3.1.2 Timme) sker det jämförelsevis färre hastighetsöverträdelser.  Något som 

kan påverka de få överträdelserna nattetid är att trafiken förmodligen mest består av 

lokaltrafik. Dessa trafikanter känner troligtvis till trafiksäkerhetskamerornas 

placeringar och kan anpassa hastigheten därefter. 
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Gällande hastighet 
 
När vi fortsättningsvis ser på Gällande hastighet är det en klar skillnad i antalet 

hastighetsöverträdelser mellan de olika gränserna. När hastighetsgränsen är 50 km/h är 

antalet hastighetsöverträdelser så mycket som 182 procent fler än på 90 km/h. På 70-

vägar sker det 163 procent fler överträdelser än på 90-vägar.  
 

Tabell 7: Poissonregressionens parameterskattningar för Gällande hastighet 

Parameter  Estimate Standard error Pr >  
ChiSq 

Gällande hastighet 50 1.0368 0.0097 <.0001 

Gällande hastighet 70 0.9664 0.0072 <.0001 

Gällande hastighet 90 0.0000 0.0000 . 
 

Säsong 

Det finns en klar säsongsskillnad i antalet överträdelser. Jämfört med hösten sker det 

fler hastighetsöverträdelser resten av året. Under vintern är det ca 20 procent fler 

överträdelser än under hösten medan våren placerar sig högst med 30 procent fler 

ärenden än under hösten. Under sommaren ligger antalet hastighetsöverträdelser på 15 

procent högre än hösten. Resultatet är förvånande då man kan tycka att det borde ske 

fler hastighetsöverträdelser på sommaren än på vintern med tanke på att medel-

hastigheterna borde öka på sommaren. Däremot stämmer dessa resultat väl ihop med 

vad undersökningen av medelhastigheterna visade (se kapitel 3.1.1 Säsong). Både 

medelhastigheterna och antalet överträdelser ligger lägre under sommaren än under 

vintern och våren. Vad detta beror på vet vi inte, vi kan bara fastslå att under hösten 

sker det både färre hastighetsöverträdelser och medelhastigheten är lägre än under 

resten av året. 
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Tabell 8: Poissonregressionens parameterskattningar för Säsong 

Parameter  Estimate Standard error Pr >  
ChiSq 

Vinter 1 0.1788 0.0084 <.0001 

Vår 2 0.2647 0.0079 <.0001 

Sommar 3 0.1374 0.0169 <.0001 

Höst 4 0.0000 0.0000 . 
 

Helg 

Under vardagar ligger antalet hastighetsöverträdelser 4 procent lägre än under helger. 

Denna variabel har därmed en mindre påverkan på antalet överträdelser. 

 

Pendling 

När det kommer till normaltrafikvägar ökar antalet hastighetsöverträdelser med 88 

procent på dessa jämfört med pendeltrafikvägar.  

 

Region 

När vi undersökte regioner användes region Väst som referensvariabel. Därmed är alla 

följande skattningar jämförelser mot den regionen. Det som är intressant med den 

regionen är att i resten av regionerna inträffar det procentuellt mycket färre hastighets-

överträdelser. Region Norr har det lägsta antalet hastighetsöverträdelser med 69 

procent färre överträdelser än region Väst. Den region som ligger närmast Väst i antal 

överträdelser är Skåne, men ändå är det hela 34 procent lägre antal överträdelser där.  
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Tabell 9: Poissonregressionens parameterskattningar för Region 

Parameter  Estimate Standard 
error 

Pr >  
ChiSq 

Region Mälardalen -0.8539 0.0460 <.0001 

Region Mitt -0.4514 0.0580 <.0001 

Region Norr -1.1732 0.1951 <.0001 

Region Skåne -0.4159 0.1190 0.0005 

Region Stockholm -0.6085 0.0519 <.0001 

Region Sydost -0.6052 0.1135 <.0001 

Region Väst 0.0000 0.0000 . 
 

Antal fordon 

Antalet hastighetsöverträdelser ökar under en timme med 0,22 procent när 

fordonsflödet ökar med ett fordon. Det innebär att om fordonsflödet ökar med 100 

fordon, sker det även 22 procent fler hastighetsöverträdelser. 

 
 
Nederbördstyp 

När det kommer till skillnaden i antalet hastighetsöverträdelser mellan nederbörds-

typer visar skattningen på en ökning av hastighetsöverträdelser med 12 procent vid ej 

nederbörd jämfört med nederbörd. 

 
Yttemperatur 

Det sker 0, 22 procent fler hastighetsöverträdelser för varje grad som yttemperaturen 

ökar. Exempelvis ökar överträdelserna med 1,1 procent när yttemperaturen stiger 5 

grader. Därmed kan vi dra slutsatsen att Yttemperatur ger en liten påverkan på antalet 

hastighetsöverträdelser. 

 
Kameraaktivering 

Variabeln Kameraaktivering ska tolkas tillsammans med interaktionen 

Region*Kameraaktivering, vilket kan göra resultaten svårtolkade. Vi har därför valt att 

sammanställa de skattade parametrarna och deras effekter i tabell 10. Ursprungs-

värdena kan ses i tabell 14, kapitel 6. När vi undersökte kameraaktivering per region 
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användes region Väst som referensvariabel. De tre regionerna Skåne, Mälardalen och 

Norr blev signifikant skilda från Väst. Region Mitt skulle bli signifikant skild från 

Väst på 10 procents nivå. Hos referensvariabeln region Väst ökar antalet överträdelser 

med 9 procent när kameran är aktiverad. Däremot minskar hastighetsöverträdelserna 

kraftigt under kameraaktivering i regionerna Skåne och Norr. I dessa regioner minskar 

överträdelserna med hela 26 samt 31 procent. Slutligen är det en något lägre 

minskning under kameraaktivering i region Mälardalen där hastighetsöverträdelserna 

minskar med 16 procent. 

 
Tabell 10: Poissonregressionens parameterskattningar för Kameraaktivering och 

Region*Kameraaktivering 

Region Skattad 
parameter 

Effekt av 
kameraaktivering 

Mälardalen -0.1800 0.8353 

Mitt 0.1824 1.2001 

Norr -0.3678 0.6923 

Skåne -0.3028 0.7387 

Stockholm 0.0275 1.0279 

Sydost 0.1349 1.1444 

Väst 0.0844 1.0881 
 

3.2 Tolkning av experimentdata 

I experimentet har de flesta förklaringsvariabler, som påverkar medelhastigheten, 

försvunnit genom användandet av differensen mellan varje mättillfälle. Vi hade kunnat 

göra en regressionsanalys i GLM med förklaringsvariablerna Nederbördstyp, 

Yttemperatur och Antal fordon. Dessa variabler gav dock inte tillräckligt mycket i 

modellen för historiska data. De tre förklaringsvariablerna ger praktiskt sett så lite att 

vi inte behöver dem i analysen av experimentet. Det som återstår att göra blir då en 

differensanalys, där vi undersöker skillnaden i medelhastighet.  

 

För att se om aktiveringsperioderna har haft olika effekter på medelhastigheten har vi 

studerat om differenserna mellan låg- och högaktiveringsperioderna var skilda från 
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noll. Differenserna beräknas genom att ta lågaktiveringsobservationerna minus 

observationerna under hög aktivering.  För alla sträckor låg differensmedelvärdet på    

-0,5900, vilket innebär att medelhastigheterna var högre under högaktiveringsperioden 

än under låg aktivering. Konfidensintervallet för differensmedelvärdet innefattar inte 

noll och förväntade differensen kan därmed sägas vara skild från noll. Det innebär att 

vi med 95 procents säkerhet kan säga att aktiveringsperioderna har haft olika effekter 

på medelhastigheten.  

 
Tabell 11: Experimentdatas medelvärde för differenserna på alla mätplatser 

Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95%
CL for Mean

t Value Pr > |t| 

-0.5900 4.0207 -0.6266 -0.5535 -31.67 <.0001 
 

Vidare ville vi studera hur differenserna såg ut uppdelad på hastighetsgränser. Det 

visade sig att sträckorna med differensgenomsnitten skilda från noll var de med 

hastighetsgräns 50 km/h och 90 km/h. 

 
Tabell 12: Experimentdatas medelvärde för differenserna för Gällande hastighet 

Gällande hastighet Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

50 -0.1150 2.0530 -0.1792 -0.0509 

70 -0.0209 3.3670 -0.0748 0.0329 

90 -0.9680 4.4893 -1.0210 -0.9150 
 

För 50-sträckor fick vi ett medelvärde på differenserna i medelhastighet på -0,12 km/h 

och för 90-sträckor blev skillnaden större med ett medelvärde på -0,97. När det 

kommer till 70-sträckor har de en genomsnittsdifferens på -0,02, medan konfidens-

intervallet innefattar noll (-0,07 till 0,03 km/h). Det betyder att det inte finns någon 

säkerställd skillnad mellan de två aktiveringstyperna för 70-sträckorna. Differens-

medelvärdet för de olika hastighetsbegränsningarna var alla negativa. Detta tyder på 

att en hög aktivering har haft en negativ effekt, då medelhastigheterna varit högre 

under denna period. 
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Dessa resultat visar att det verkar finnas en väldigt liten skillnad mellan låg och hög 

aktivering hos 50- och 70-mätplatser. Differensen är däremot större hos 90-vägarna 

där genomsnittsdifferensen innebär nästan 1 km/h högre medelhastighet under 

högaktiveringsperioden. Något som bör tas i beaktande är att perioden av låg 

aktivering skedde under vintern. Samtidigt låg högaktiveringsperioden under både 

vinter och vår. Då historiska data visade att medelhastigheten är ca 0,4 km/h högre 

under våren än under vintern kan den knappa skillnaden tänkas bero på säsongsskiftet. 

Däremot visade historiska data även att medelhastigheten sänktes i Mälardalen med 

0,8 km/h vid kameraaktivering. Vi har alltså fått motsägande resultat där historiska 

data visade på en minskning av medelhastighet under kameraaktivering, medan 

experimentdata tyder på att hög aktivering inte ger någon önskad effekt på medel-

hastigheten.  

 

Trots att experimentet visar att en hög aktivering inte ger bättre resultat än en låg 

aktivering, skulle vi kunna dra slutsatsen att regionens aktiveringspolicy är det som 

bäst påverkar medelhastigheten. I historiska data följdes Mälardalens policy, medan 

den frångicks till förmån för två olika aktiveringsgrader i experimentet. Att kamera-

aktiveringen i sig sänker medelhastigheten i historiska data medan hög aktivering 

verkar höja medelhastigheten i experimentdata är ett tecken på att Mälardalens vanliga 

aktiveringspolicy är bättre på att sänka medelhastigheten.  



 34 



 35 

4 SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur kameraaktiveringen påverkade 

hastigheterna på våra vägar. Metoderna och slutsatserna av denna undersökning 

kommer att diskuteras i följande text. 

 

Kameraaktivering  

Analysen av historiska data visade att kameraaktiveringen har haft positiv effekt i 

vissa regioner genom att minska både genomsnittshastigheterna och hastighets-

överträdelserna. Detta är intressant eftersom varje region har en egen aktiveringspolicy 

och resultaten tyder på att aktiveringarna haft bättre effekt i tre av sju regioner. Båda 

regressionsmetodernas resultat visar att regionerna vars aktiveringspolicy fått klar 

hastighetssänkande effekt är: Norr, Mälardalen och Skåne. Oavsett om hastigheter 

eller hastighetsöverträdelser undersöks fick vi följaktligen en positiv effekt i dessa 

regioner. Effekten hos resterande fyra regioner kan inte sägas vara signifikant skild 

från noll, vilket tyder på att effekten av kameraaktiveringen varit för liten för att man 

med säkerhet ska kunna visa på skillnader i hastigheterna vid aktivering och 

inaktivering.  

 

Anledningen till att kameraaktiveringen haft större hastighetssänkande effekt i tre av 

sju regioner kan inte vi svara på. Det faktum att de regioner som fått tydlig effekt av 

kameraaktivering geografiskt ligger väldigt utspritt (Norr, Mitt och Skåne) gör att 

geografiska likheter i detta fall troligen haft liten betydelse. Några andra faktorer som 

kan ha påverkat det positiva resultatet kan vi inte finna. Vårt förslag är att undersöka 

detta vidare genom att studera hur aktiveringspolicyn sett ut i dessa regioner under år 

2007, för att på så sätt kunna granska likheter och skillnader mellan dessa regioners 

kameraaktiveringar.  

 

I experimentet, där syftet var att jämföra hastigheter vid en låg och hög period av 

kameraaktivering i Mälardalen, fick vi förvånande resultat. Det visade sig att kamera-

aktiveringen nu haft en sämre effekt jämfört med resultatet vi fick då vi undersökte 
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historiska datas medelhastigheter. För att göra jämförelsen mellan de två olika 

aktiveringsperioderna beräknades differensen av genomsnittshastigheterna mellan 

perioderna. Medelvärdet av samtliga differenser blev negativ, vilket i det här fallet 

betyder att perioden med hög kameraaktivering haft en högre genomsnittshastighet än 

perioden med låg aktivering. Detta gäller främst vägar med hastighetsgränsen 90 km/h, 

där medelhastigheterna under högaktiveringsperioden i genomsnitt var nästan 1 km/h 

högre än under låg aktivering. Mätplatserna med hastighetsbegränsning 50 km/h och 

70 km/h har negativa medelvärden, men skillnaden är väldigt liten. Där hastighets-

begränsningen är 70 km/h kan vi inte med säkerhet visa på några skillnader alls. För 

50 km/h är genomsnittshastigheten under hög aktivering bara 0,11 km/h högre än 

under låg aktivering. Den stora skillnaden finns följaktligen där vi har 90 km/h som 

hastighetsgräns. Resultat från experimentet är förvånande av den anledningen att vi vid 

analysen av historiska data tydligt såg att kameraaktiveringen har haft en bra effekt i 

just Mälardalen. Varför man skulle få sämre eller ingen effekt av aktiverade kameror 

vid en period av väldigt hög aktivering är svårt att förklara. En anledning skulle kunna 

vara säsongseffekterna. Perioden av låg aktivering inföll under vintertid, medan 

perioden av hög aktivering inföll vid brytningen mellan vinter och vår. Säsongs-

effekterna vi undersökte i regressionsanalysen visar att genomsnittshastigheterna under 

vintern är något lägre än under våren. Detta kan ha påverkat resultatet något. Om man 

har för avsikt att göra om ett liknande experiment föreslår vi att perioderna mellan låg 

och hög aktivering läggs närmare tidsmässigt. Ett tillvägagångssätt skulle vara att göra 

om ett likadant experiment under en och samma säsong. Exempelvis ha låg aktivering 

under 2 veckor för att följa upp med 2 veckor hög aktivering under hela säsongen. Ett 

annat förslag är att göra mätningar varannan dag eller vecka, omväxlande mellan låg 

respektive hög aktivering. På detta sätt skulle man troligen kunna eliminera en stor del 

av säsongs- och vädereffekterna, därmed går det att jämföra resultaten under så 

likartade förhållanden som möjligt.  

 

Pendeltrafik och trafikflöde 

Vidare undersökte vi även hur hastigheterna påverkades av pendeltrafik. Det finns 

tyvärr ingen klar definition om vad som gör en vägsträcka till en typisk pendeltrafik-
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sträcka. Vilka sträckor som skulle klassas som pendeltrafiksträckor avgjordes främst 

genom att studera det teoretiska fordonsflödet, timinformation från mätpunkten och i 

vissa fall genom lokalkännedom om vägarna i fråga. Vid mätningar av både 

genomsnittshastigheter och antalet överträdelser syntes det att pendeltrafik har en 

hastighetssänkande effekt. Hastigheterna på en typisk pendeltrafiksträcka är i 

genomsnitt 0,6 km/h lägre än på en normaltrafikerad väg. Antalet överträdelser på en 

normaltrafikerad sträcka är 87 procent fler än på en typisk pendeltrafiksträcka. Att en 

pendeltrafiksträcka har lägre genomsnittshastigheter än normaltrafikerade sträckor tror 

vi till viss del beror på trafikrytmen. Pendeltrafiken är tätare under morgonen och 

eftermiddagen då de flesta åker till och från jobbet.   

 

Både genomsnittshastigheterna och antalet hastighetsöverträdelser varierar under 

dygnet. Medelhastigheterna är som högst under natten medan antalet hastighets-

överträdelser sjunker under samma tidsperiod. Omvänt resultat gäller under dagtid. I 

det här fallet får vi två olika resultat beroende på vilken responsvariabel vi använder 

oss av. Det är svårt att spekulera i vad den här skillnaden i resultat beror på. En 

förklaring skulle kunna vara att fordonsflödet, som varierar under dygnet, har olika 

effekt beroende på vad man mäter. Vi har i resultatdelen visat att ett ökande fordons-

flöde har en hastighetssänkande effekt, medan detsamma ger ett ökat antal hastighets-

överträdelser. Fordonsflödet under dygnet varierar, med låga flöden på nätterna, vilket 

skulle kunna vara en förklaring till varför resultaten blir olika beroende på vad man 

undersöker. Att genomsnittshastigheterna ökar under natten medan antalet hastighets-

överträdelser minskar under samma period tyder snarare på att man generellt sett kör 

lite fortare på nätterna. Däremot kanske hastigheterna inte är tillräckligt höga för att 

registreras som hastighetsöverträdelser.  En annan aspekt är att trafiken under natten 

till stor del kan bestå av förare med lokal kännedom. Det innebär att de känner till var 

trafiksäkerhetskamerorna är placerade och därmed kan anpassa hastigheten vid dessa 

ställen. 
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Övriga faktorer 

En variabel som varierar under dygnet, som skulle kunna tänkas ha betydelse för 

medelhastigheten och antal överträdelser, är temperaturen. När temperaturen ökar med 

en grad ökar hastigheterna i genomsnitt med 0,054 km/h. Antalet överträdelser under 

samma antaganden ökar med 0,22 procent. Här har vi samma effekt av temperaturen 

med båda metoderna vilket innebär att den inte bör ha någon större betydelse när vi 

jämför resultaten. Vi har även i resultatdelen konstaterat att temperaturen i sig har 

väldigt liten betydelse för hastigheterna om det inte handlar om extrema temperatur-

skillnader.  

 

Vi har även kunnat utläsa ur resultaten att hastigheterna och överträdelserna skiljer sig 

åt beroende på vilken hastighetsgräns mätplatsen har. På vägar med 50 km/h och 70 

km/h som hastighetsgräns sker det fler överträdelser än på vägar med 90 km/h som 

gräns. Detsamma gäller för genomsnittshastigheterna. En 70-sträcka har 14,5 km/h 

lägre genomsnittshastighet än en 90-sträcka. Motsvarande värde för en 50-sträcka är 

34,8 km/h. Skillnaden i genomsnittshastigheterna mellan 50 km/h och 70 km/h 

sträckorna är nästan 20 km/h, vilket i princip är skillnaden i gällande hastighetsgräns. 

Det tyder på att hastigheterna på 50- och 70-vägar liknar varandra i jämförelse med 90 

vägarna. På 50- och 70-sträckor ligger genomsnittshastigheterna närmare den gällande 

hastighetsgränsen än på 90-sträckor. Även när det gäller antalet hastighetsöverträdelser 

kan vi se den tendensen. Jämfört med 90-sträckorna är det 163 procent och 182 

procent fler hastighetsöverträdelser på 50- respektive 70-sträckorna. Vi får alltså 

liknande resultat med bägge metoderna. Det visade sig att man kör generellt sett lite 

närmare hastighetsgränsen på 50- och 70-sträckor. Samtidigt som antalet överträdelser 

på dessa är högre än på 90 -sträckor.  Det är svårt att avgöra vad detta beror på. En 

bakomliggande orsak kan vara att det sällan är en enda hastighetsbegränsning på en 

mätsträcka. Sträckorna kan innehålla upp till tre olika hastighetsbegränsningar. Det 

innebär att en del till exempel inte hunnit ändra hastighet från 90 km/h tills 70 km/h 

gäller. Hur mycket det påverkar är däremot svårt att uttala sig om. 
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Vi har även undersökt skillnaden mellan vardagar och helgdagar. Det visade sig att 

under vardagar är medelhastigheten lägre och antalet hastighetsöverträdelser färre än 

under helgdagar. Då parameterskattningen var väldigt liten kan inte påverkan på 

varken medelhastigheten eller antalet överträdelser sägas vara betydelsefull.  

 

Vidare visade parameterskattningarna att både hastigheterna och antalet överträdelser 

ökade mest under vinter och vår jämfört med hösten. På sommaren är det endast en 

liten ökning av antalet hastighetsöverträdelser jämfört med hösten. Samtidigt är det 

lägst medelhastighet under sommaren. Därmed kan resultaten mellan metoderna sägas 

skilja sig åt, eftersom det sker minst antal överträdelser under hösten medan medel-

hastigheten är som lägst under sommaren. Analysen visade även att både antalet 

hastighetsöverträdelser och medelhastigheten minskade vid nederbörd.  

 

I datamaterialet fann vi inte bara regionala skillnader när det gäller effekterna av 

kameraaktivering, utan regionerna skiljer sig även åt hastighetsmässigt. Båda 

analyserna tyder på att medelhastigheten är högre och att det sker fler hastighets-

överträdelser i region Väst jämfört med de andra regionerna. På samma sätt visade det 

sig att region Norr skiljer sig mest från region Väst. Där ligger medelhastigheten på 6 

km/h lägre samtidigt som det sker 69 procent färre överträdelser där jämfört med Väst. 

Detta är intressant då den allmänna uppfattningen är att man kör snabbare i de norra 

delarna av landet.  

 

Metoddiskussion 

I historiska data studerades hur medelhastigheten och antalet överträdelser påverkades 

med hjälp av olika regressionsmetoder. Dessa resultat skulle sedan utgöra grunden för 

ett experiment där olika aktiveringsstrategier skulle testas. Inriktningen för 

experimentet ändrades eftersom tiden inte räckte till för att kunna utforma olika 

strategier utifrån historiska data.  Istället för det planerade experimentet gjordes därför 

ett kvasiexperiment, där en maximal kameraaktivering fick ställas mot en låg 

aktivering. Detta kan inte liknas vid det ursprungliga experimentet, utan kan sägas vara 

kompletterande mot historiska data.  
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När vi jämförde kvasiexperimentets resultat med historiska datas resultat fann vi att 

regionens egen aktiveringsstrategi verkar mer effektiv än själva graden av aktivering. 

Vi lämnade därmed inte helt den ursprungliga experimenttanken, utan fick reda på att 

aktiveringsstrategin är väldigt viktig. Däremot tror vi fortfarande att det ursprungliga 

experimentet skulle vara intressant att genomföra. Nackdelen med vårt kvasi-

experiment är att vi inte kunde styra aktiveringstiderna själva och att vi endast kunde 

jämföra två olika aktiveringsnivåer. Det positiva är att vårt kvasiexperiment nu kan bli 

en fingervisning om vad som är viktigt vid konstruerande av aktiveringsstrategier.  I 

framtiden skulle man kunna undersöka effekterna av region Norr, Skånes och 

Mälardalens strategier i olika delar av landet för att se om de även fungerar i andra 

regioner. Detta kräver dock att man tar fram respektive regions aktiveringsstrategi 

under 2007. 

 

Att använda sig av regressionsanalys kändes som ett bra val, då den är lämplig för 

stora mängder av data och vi är intresserade av sambanden mellan de förklarande 

variablerna och responsvariablerna. Det stora bortfallet av data gav inga större 

påverkningar då vi använde denna analysmetod. Snarare uppstod svårigheter på grund 

av den stora datamängden. Det gjorde att många variabler blev signifikanta, trots att de 

kanske inte var särskilt betydelsefulla för modellen. Detta försvårade urvalet av 

betydelsefulla variabler i modellen. För att underlätta urvalet studerade vi hur 

parameterskattningarna och de sekventiella kvadratsummorna förändrades vid 

införandet av olika variabler. 

 

Som vi nämnde i kapitel 1.5.2 beror bortfallet på ej fungerande trafiksäkerhetskameror 

och förlust av väderdata. De flesta väderkameror var inaktiverade under specifika 

månader under 2007, vilket gör att vädervariablerna blir mer kopplade till förhållanden 

utanför de månaderna. För att undvika ett sådant resultat i en framtida undersökning 

skulle man kunna se till att ta hänsyn till att få jämn tillgång av väderdata. Det vill säga 

se till att ta reda på vilka väderkameror som är aktiva under sommarmånaderna så att 

vissa av dessa kan väljas.  



 41 

5. Källförteckning 

 

Litteratur 

Kleinbaum DG, Kupper LL, Muller KE, Applied Regression Analysis and Other 

Multivariable Methods (Second edition), PWS-KENT Publishing Company, Boston, 

1987 

 

Neter J, Kutner MH, Nachtsheim CJ, Wasserman W, Applied Linear Statistical 

Models (Fourth edition), McGraw-Hill / Irwin, USA, 1996. 

 

SAS Institute INC., SAS® Technical Report P-243, SAS/STAT® Software: The 

GENMOD Procedure, Release 6.09, Cary, NC: SAS Institute Inc. 1993. 88 p. 

 

Bergdahl Fredrik, Automatisk trafiksäkerhetskontroll (ATK) En studie av effekterna på 

fordonshastigheter, ISSN 1401-5757, UPTEC F07097, Uppsala, 2007 

 

Interna dokument 

Andersson Gunnar (2003), Automatisk hastighetsövervakning – Resultat från 

försöksverksamheten, VTI, PM 2003-01-03, Linköping 

 

Interna dokument, Vägverket, Håkan Gelin 

 

Websidor 

Vägverket (2008-05-08),  http://www.vv.se/templates/page3wide____2068.aspx   

 

Vägverket (2008-02-18), http://www.vv.se/templates/page2_2____3670.aspx  

 

Vägverket (2008-05-27), http://www.vv.se/templates/page3wide____16018.aspx  

 

VTI (2008-02-18), http://www.vti.se/templates/Topic____4899.aspx  

 



 42 

 

 

Muntliga källor 

Håkan Gelin, Vägverket, Projektledare, Samhälle och Trafik 

 

Poul Holmgren, Vägverket Konsult, Trafik 

 

Sara Ullberg, Vägverket, Informationsteknik



 43 

6. BILAGOR 

6.1 SAS-utskrifter 

I följande tabeller finns det variabler som är kodade som dummyvariabler. Det innebär 

att: 

 

Helg 0 = Vardag 

Helg 1 = Helgdag 

 

Pendling 0 = Normaltrafiksträcka 

Pendling 1 = Pendeltrafiksträcka 

 

Ned_typ 0 = Ingen nederbörd 

Ned_typ 1 = Nederbörd 

 

Kameraaktivering 0 = Inaktiv kamera 

Kameraaktivering 1 = Aktiv kamera 

 

Aktiveringstyp 0 = Låg aktivering 

Aktiveringstyp 1 = Hög aktivering 

6.1.1 Multipel linjär regression  

Tabell 13: SAS-utskrift för multipel linjär regression 
Class Level Information 

Class Levels Values 

Timme 24 00:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 
- 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 
09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 
- 18:00 18:00 - 19:00 19:00 - 20:00 20:00 - 21:00 21:00 - 
22:00 22:00 - 23:00 23:00 - 24:00 

Gallande_hastighet 3 50 70 90 

Sasong 4 1 2 3 4 

helg 2 0 1 

Pendling 2 0 1 
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Class Level Information 

Class Levels Values 

Region 7 Malardalen Mitt Norr Skane Stockholm Sydost Vast 

ned_typ 2 0 1 

Kameraaktivering 2 0 1 
 

Number of Observations Read 278208

Number of Observations Used 132149
 

Source DF Sum of Squares Mean Square F Value Pr > F 

Model 46 14892113.58 323741.60 15410.6 <.0001 

Error 132102 2775158.51 21.01     

Corrected Total 132148 17667272.09       
 

R-Square Coeff Var Root MSE Medelhastighet Mean 

0.842921 6.621204 4.583415 69.22328 
 

Source DF Type I SS Mean Square F Value Pr > F 

Timme 23 187238.06 8140.79 387.51 <.0001 

Gallande_hastighet 2 14500005.64 7250002.82 345112 <.0001 

Sasong 3 15229.02 5076.34 241.64 <.0001 

helg 1 4229.97 4229.97 201.35 <.0001 

Pendling 1 52114.82 52114.82 2480.75 <.0001 

Region 6 105963.64 17660.61 840.67 <.0001 

Antal_fordon 1 2424.62 2424.62 115.42 <.0001 

ned_typ 1 11039.73 11039.73 525.51 <.0001 

tyta 1 12880.63 12880.63 613.14 <.0001 

Kameraaktivering 1 227.33 227.33 10.82 0.0010 

Region*Kameraaktiver 6 760.11 126.69 6.03 <.0001 
 

Parameter Estimate  Standard Error t Value Pr > |t|

Intercept 79.93328728 B 0.22736428 351.56 <.0001

Timme 00:00 - 01:00 0.41171485 B 0.08699132 4.73 <.0001

Timme 01:00 - 02:00 0.54028335 B 0.08737758 6.18 <.0001

Timme 02:00 - 03:00 0.47033554 B 0.08759019 5.37 <.0001

Timme 03:00 - 04:00 0.58047680 B 0.08741427 6.64 <.0001

Timme 04:00 - 05:00 0.40633849 B 0.08736520 4.65 <.0001
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Parameter Estimate  Standard Error t Value Pr > |t|

Timme 05:00 - 06:00 0.07878980 B 0.08730011 0.90 0.3668

Timme 06:00 - 07:00 -0.92041739 B 0.08851025 -10.40 <.0001

Timme 07:00 - 08:00 -1.51140732 B 0.08984764 -16.82 <.0001

Timme 08:00 - 09:00 -1.49453663 B 0.08905285 -16.78 <.0001

Timme 09:00 - 10:00 -1.79400159 B 0.08912202 -20.13 <.0001

Timme 10:00 - 11:00 -2.13300312 B 0.08928805 -23.89 <.0001

Timme 11:00 - 12:00 -2.28284857 B 0.08981502 -25.42 <.0001

Timme 12:00 - 13:00 -2.29037111 B 0.09037173 -25.34 <.0001

Timme 13:00 - 14:00 -2.39634062 B 0.09101413 -26.33 <.0001

Timme 14:00 - 15:00 -2.48150665 B 0.09160649 -27.09 <.0001

Timme 15:00 - 16:00 -2.46021860 B 0.09232763 -26.65 <.0001

Timme 16:00 - 17:00 -2.60722845 B 0.09390637 -27.76 <.0001

Timme 17:00 - 18:00 -2.37548045 B 0.09160697 -25.93 <.0001

Timme 18:00 - 19:00 -2.01913411 B 0.08945792 -22.57 <.0001

Timme 19:00 - 20:00 -1.46105530 B 0.08807090 -16.59 <.0001

Timme 20:00 - 21:00 -1.23541771 B 0.08751116 -14.12 <.0001

Timme 21:00 - 22:00 -0.95169081 B 0.08719227 -10.91 <.0001

Timme 22:00 - 23:00 -0.51168417 B 0.08710755 -5.87 <.0001

Timme 23:00 - 24:00 0.00000000 B . . . 

Gallande_hastighet 50 -34.75486162 B 0.05219027 -665.93 <.0001

Gallande_hastighet 70 -14.56236856 B 0.03158978 -460.98 <.0001

Gallande_hastighet 90 0.00000000 B . . . 

Sasong 1 0.31720864 B 0.03744072 8.47 <.0001

Sasong 2 0.73864916 B 0.03538001 20.88 <.0001

Sasong 3 -0.70390283 B 0.07389995 -9.53 <.0001

Sasong 4 0.00000000 B . . . 

helg 0 -0.34393922 B 0.02803593 -12.27 <.0001

helg 1 0.00000000 B . . . 

Pendling 0 0.60296853 B 0.04240390 14.22 <.0001

Pendling 1 0.00000000 B . . . 

Region Malardalen -0.79214779 B 0.25522341 -3.10 0.0019

Region Mitt -1.82262026 B 0.38772370 -4.70 <.0001

Region Norr -3.56128414 B 0.65357040 -5.45 <.0001

Region Skane -2.50459332 B 0.40781284 -6.14 <.0001
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Parameter Estimate  Standard Error t Value Pr > |t|

Region Stockholm -2.89068115 B 0.28993186 -9.97 <.0001

Region Sydost -1.71572637 B 0.47559203 -3.61 0.0003

Region Vast 0.00000000 B . . . 

Antal_fordon -0.00181344   0.00014599 -12.42 <.0001

ned_typ 0 0.77860141 B 0.03283424 23.71 <.0001

ned_typ 1 0.00000000 B . . . 

tyta 0.05413658   0.00219322 24.68 <.0001

Kameraaktivering 0 -0.38134066 B 0.21319165 -1.79 0.0737

Kameraaktivering 1 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Malardalen 0 1.17748222 B 0.25948700 4.54 <.0001

Region*Kameraaktiver Malardalen 1 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Mitt 0 0.39773202 B 0.39049263 1.02 0.3084

Region*Kameraaktiver Mitt 1 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Norr 0 1.66833770 B 0.65444949 2.55 0.0108

Region*Kameraaktiver Norr 1 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Skane 0 1.48783547 B 0.40813051 3.65 0.0003

Region*Kameraaktiver Skane 1 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Stockholm 0 0.23596025 B 0.29085980 0.81 0.4172

Region*Kameraaktiver Stockholm 1 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Sydost 0 0.24676130 B 0.47852291 0.52 0.6061

Region*Kameraaktiver Sydost 1 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Vast 0 0.00000000 B . . . 

Region*Kameraaktiver Vast 1 0.00000000 B . . . 
 

6.1.2 Poissonregression 

Tabell 14: SAS-utskrift för Poissonregressionen 

Class Level Information 

Class Levels Values 

Timme 24 00:00 - 01:00 01:00 - 02:00 02:00 - 03:00 03:00 - 04:00 04:00 
- 05:00 05:00 - 06:00 06:00 - 07:00 07:00 - 08:00 08:00 - 
09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 11:00 - 12:00 12:00 - 13:00 
13:00 - 14:00 14:00 - 15:00 15:00 - 16:00 16:00 - 17:00 17:00 
- 18:00 ... 

Gallande_hastighet 3 50 70 90 

Sasong 4 1 2 3 4 
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Class Level Information 

Class Levels Values 

helg 2 0 1 

Pendling 2 0 1 

Region 7 Malardalen Mitt Norr Skane Stockholm Sydost Vast 

ned_typ 2 0 1 

Kameraaktivering 2 0 1 
 

Criteria For Assessing Goodness Of Fit 

Criterion DF Value Value/DF 

Deviance 13E4 406210.4176 3.0746 

Scaled Deviance 13E4 132118.0000 1.0000 

Pearson Chi-Square 13E4 485182.4418 3.6723 

Scaled Pearson X2 13E4 157803.2740 1.1944 

Log Likelihood   44807.9180   
 

Algorithm converged.
 

Parameter   DF Estimate Standard Error Pr > ChiSq

Intercept    1 0.1024 0.0377 0.0066 

Timme 00:00 - 01:00  1 -0.2076 0.0227 <.0001 

Timme 01:00 - 02:00  1 -0.4770 0.0247 <.0001 

Timme 02:00 - 03:00  1 -0.6936 0.0266 <.0001 

Timme 03:00 - 04:00  1 -0.7157 0.0268 <.0001 

Timme 04:00 - 05:00  1 -0.6210 0.0259 <.0001 

Timme 05:00 - 06:00  1 -0.0704 0.0217 0.0012 

Timme 06:00 - 07:00  1 0.0497 0.0207 0.0164 

Timme 07:00 - 08:00  1 -0.0639 0.0212 0.0026 

Timme 08:00 - 09:00  1 0.0879 0.0205 <.0001 

Timme 09:00 - 10:00  1 0.1123 0.0204 <.0001 

Timme 10:00 - 11:00  1 0.0909 0.0204 <.0001 

Timme 11:00 - 12:00  1 0.1106 0.0203 <.0001 

Timme 12:00 - 13:00  1 0.1134 0.0204 <.0001 

Timme 13:00 - 14:00  1 0.1513 0.0203 <.0001 

Timme 14:00 - 15:00  1 0.1574 0.0203 <.0001 

Timme 15:00 - 16:00  1 0.1790 0.0203 <.0001 
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Parameter   DF Estimate Standard Error Pr > ChiSq

Timme 16:00 - 17:00  1 0.1198 0.0207 <.0001 

Timme 17:00 - 18:00  1 0.2485 0.0200 <.0001 

Timme 18:00 - 19:00  1 0.3531 0.0194 <.0001 

Timme 19:00 - 20:00  1 0.4212 0.0192 <.0001 

Timme 20:00 - 21:00  1 0.3757 0.0194 <.0001 

Timme 21:00 - 22:00  1 0.3189 0.0196 <.0001 

Timme 22:00 - 23:00  1 0.2323 0.0201 <.0001 

Timme 23:00 - 24:00  0 0.0000 0.0000 . 

Gallande_hastighet 50  1 1.0368 0.0097 <.0001 

Gallande_hastighet 70  1 0.9664 0.0072 <.0001 

Gallande_hastighet 90  0 0.0000 0.0000 . 

Sasong 1  1 0.1788 0.0084 <.0001 

Sasong 2  1 0.2647 0.0079 <.0001 

Sasong 3  1 0.1374 0.0169 <.0001 

Sasong 4  0 0.0000 0.0000 . 

helg 0  1 -0.0443 0.0062 <.0001 

helg 1  0 0.0000 0.0000 . 

Pendling 0  1 0.6294 0.0108 <.0001 

Pendling 1  0 0.0000 0.0000 . 

Region Malardalen  1 -0.8539 0.0460 <.0001 

Region Mitt  1 -0.4514 0.0580 <.0001 

Region Norr  1 -1.1732 0.1951 <.0001 

Region Skane  1 -0.4159 0.1190 0.0005 

Region Stockholm  1 -0.6085 0.0519 <.0001 

Region Sydost  1 -0.6052 0.1135 <.0001 

Region Vast  0 0.0000 0.0000 . 

Antal_fordon    1 0.0012 0.0000 <.0001 

ned_typ 0  1 0.1104 0.0075 <.0001 

ned_typ 1  0 0.0000 0.0000 . 

tyta    1 0.0022 0.0005 <.0001 

Kameraaktivering 0  1 -0.0844 0.0317 0.0078 

Kameraaktivering 1  0 0.0000 0.0000 . 

Region*Kameraaktiver Malardalen 0 1 0.2644 0.0469 <.0001 

Region*Kameraaktiver Malardalen 1 0 0.0000 0.0000 . 
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Parameter   DF Estimate Standard Error Pr > ChiSq

Region*Kameraaktiver Mitt 0 1 -0.0980 0.0587 0.0950 

Region*Kameraaktiver Mitt 1 0 0.0000 0.0000 . 

Region*Kameraaktiver Norr 0 1 0.4522 0.1952 0.0205 

Region*Kameraaktiver Norr 1 0 0.0000 0.0000 . 

Region*Kameraaktiver Skane 0 1 0.3872 0.1191 0.0011 

Region*Kameraaktiver Skane 1 0 0.0000 0.0000 . 

Region*Kameraaktiver Stockholm 0 1 0.0569 0.0521 0.2751 

Region*Kameraaktiver Stockholm 1 0 0.0000 0.0000 . 

Region*Kameraaktiver Sydost 0 1 -0.0505 0.1142 0.6586 

Region*Kameraaktiver Sydost 1 0 0.0000 0.0000 . 

Region*Kameraaktiver Vast 0 0 0.0000 0.0000 . 

Region*Kameraaktiver Vast 1 0 0.0000 0.0000 . 

Scale    0 1.7535 0.0000   
 

Note: The scale parameter was estimated by the square root of DEVIANCE/DOF.
 

LR Statistics For Type 1 Analysis 

Source Deviance Num 
DF 

Den 
DF 

F Value Pr > F Chi-
Square 

Pr > ChiSq

Intercept 601250.543             

Timme 555755.253 23 132118 643.35 <.0001 14797.1 <.0001 

Gallande_hastighet 491006.943 2 132118 10529.5 <.0001 21059.1 <.0001 

Sasong 488449.067 3 132118 277.31 <.0001 831.94 <.0001 

helg 488448.851 1 132118 0.07 0.7909 0.07 0.7909 

Pendling 455108.278 1 132118 10843.9 <.0001 10843.9 <.0001 

Region 414388.912 6 132118 2207.30 <.0001 13243.8 <.0001 

Antal_fordon 407152.799 1 132118 2353.51 <.0001 2353.51 <.0001 

ned_typ 406471.621 1 132118 221.55 <.0001 221.55 <.0001 

tyta 406400.327 1 132118 23.19 <.0001 23.19 <.0001 

Kameraaktivering 406399.729 1 132118 0.19 0.6592 0.19 0.6592 

Region*Kameraaktiver 406210.418 6 132118 10.26 <.0001 61.57 <.0001 

 

 
 



 50 

6.2 Diagram från residualanalysen 

 
Diagram 3: Residualanalys av variabeln Yttemperaturen 

 

 
 
 

Diagram 4: Residualanalys av variabeln Antal fordon 
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Diagram 5: Residualanalys av variabeln Medelhastighet 

 
 
 

Diagram 6: Histogram över residualerna för Medelhastighet 
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6.3 Historiska data 

6.3.1 Undersökta sträckor 

Vi har undersökt följande sträckor under 2007: 

 
Tabell 15: Undersökta sträckor i historiska data 

Sträcka Vägnr Region 
2010 Lv 225 Ösmo – Vårsta   Stockholm 
2005 Lv259 Glömsta-Gladökvarn Stockholm 
2008 Lv222 Ålstäket-Stavsnäs Stockholm 
3002 E4 Uppsala-Björklinge Mälardalen 
4002 Rv56 Katrineholm-St. Sundby Mälardalen 
5002 Lv1153 E4 –Skärblacka Sydöst 
7002 RV23 Lövhult-Stora hammaren Sydöst 

12002 Lv108 Svedala – Lund Skåne 
12003 Lv 112 Åstorp-Höganäs Skåne 
14002 Rv45 Vänersborg –Brålanda Väst 
14006 E 20 Alingsås – Ribbingsberg Väst 

22001 
E4 Sundsvall – 
Njurundabommen Mitt 

23002 E14 Ås – Mörsil Mitt 
24004 E4 Grimsmark –Bureå Norr 
25001 Rv 97 Luleå – Boden Norr 
25004 E10 Svappavara –Kiruna Norr 

 

Av dessa är följande pendeltrafiksträckor: 
Tabell 16: Pendeltrafiksträckor i historiska data. 

Sträcknummer Vägnummer 

25001 Rv 97 Luleå - Boden 

5002 Lv1153 E4 -Skärblacka 

12003 Lv 112 Åstorp-Höganäs 

2010 Lv 225 Ösmo - Vårsta   

2008 Lv222 Ålstäket-Stavsnäs 

12002 Lv108 Svedala - Lund 
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6.3.2 Medelhastighetstabeller 

Medelhastighet uppdelat på gällande hastighet 
Tabell 17: Medelhastighet uppdelat på gällande hastighet 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Gallande_hastighet Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

50 43.7975524 5.2681502 43.7200069 43.8750980 

70 62.9497865 4.1160629 62.9218844 62.9776885 

90 78.4356432 5.3035903 78.4037643 78.4675221 
 
Medelhastighet uppdelat på gällande hastighet och sträcka 

50 km/h 
Tabell 18: Medelhastighet på 50-sträckor uppdelat på sträcka 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Stracka Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

2005 46.2146216 3.4259365 46.1181699 46.3110732 

2010 35.5547524 5.5861858 35.3465197 35.7629852 

4002 45.1265798 3.1996474 45.0221408 45.2310188 

14002 42.9636743 2.9770927 42.8693845 43.0579642 

22001 47.3430493 2.6645896 47.2420469 47.4440518 

 

70 km/h 
Tabell 19: Medelhastighet på 70-sträckor uppdelat på sträcka 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Stracka Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

2005 60.6085516 4.3771939 60.4710268 60.7460764 

2008 62.5175249 4.0948578 62.4485333 62.5865166 

2010 62.3330170 4.3739416 62.2378320 62.4282020 

3002 63.0531834 2.7876313 62.9515079 63.1548589 

4002 66.4908251 3.1027813 66.3840787 66.5975715 

5002 62.7143470 2.8207824 62.6403855 62.7883086 

7002 62.7992235 3.6702973 62.6871312 62.9113157 
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Analysis Variable : Medelhastighet  

Stracka Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

12003 58.7786611 3.5140905 58.5792187 58.9781035 

14002 64.0624442 2.5331656 63.9623536 64.1625347 

14006 65.6433320 3.3277674 65.5495957 65.7370682 

22001 61.4277818 3.6507799 61.3415821 61.5139815 

23002 65.2098664 4.5273693 65.0951915 65.3245413 

24004 64.8200916 3.7901545 64.7250532 64.9151301 

25001 61.4963038 3.4426435 61.4179222 61.5746854 

25004 62.3470056 4.0235225 62.2546732 62.4393381 

 
 
90 km/h 

Tabell 20: Medelhastighet på 90-sträckor uppdelat på sträcka 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Stracka Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

3002 82.4846204 2.7971699 82.3448526 82.6243882 

4002 80.2667568 3.1267936 80.1870500 80.3464637 

5002 75.1011066 3.6290191 74.9882710 75.2139423 

7002 81.5390081 3.7412769 81.4454857 81.6325306 

12002 78.4789820 3.9123635 78.4076303 78.5503337 

12003 78.2706962 5.5871955 78.1777687 78.3636237 

14002 77.5546463 3.0441746 77.4990897 77.6102029 

14006 81.0575144 3.4802877 81.0003995 81.1146292 

23002 76.3900875 4.4997671 76.2778236 76.5023513 

24004 79.7163254 3.8845776 79.6564378 79.7762129 

25001 79.6248856 4.0067060 79.5398108 79.7099604 

25004 68.4122590 7.7547043 68.2257034 68.5988147 
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Medelhastighet uppdelat på gällande hastighet och region 

50 km/h 
Tabell 21: Medelhastighet på 50-sträckor uppdelat på region 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Region Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

Malardalen 45.1265798 3.1996474 45.0221408 45.2310188 

Mitt 47.3430493 2.6645896 47.2420469 47.4440518 

Stockholm 42.3417411 6.7153313 42.1908995 42.4925827 

Vast 42.9636743 2.9770927 42.8693845 43.0579642 

 

70 km/h 
Tabell 22: Medelhastighet på 70-sträckor uppdelat på region 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Region Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

Malardalen 64.8722548 3.4200252 64.7866793 64.9578303 

Mitt 63.1862765 4.4965328 63.1086235 63.2639295 

Norr 62.7700797 3.9977683 62.7157760 62.8243835 

Skane 58.7786611 3.5140905 58.5792187 58.9781035 

Stockholm 62.1678934 4.2808865 62.1153925 62.2203942 

Sydost 62.7503656 3.2089694 62.6865340 62.8141972 

Vast 65.1104557 3.1720166 65.0377136 65.1831978 

 

90 km/h 
Tabell 23: Medelhastighet på 90-sträckor uppdelat på region 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Region Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

Malardalen 80.7252046 3.1904248 80.6527704 80.7976387 

Mitt 76.3900875 4.4997671 76.2778236 76.5023513 

Norr 77.2955407 6.7914439 77.2203333 77.3707481 

Skane 78.3652726 4.8992132 78.3050682 78.4254770 

Sydost 79.0111495 4.8534484 78.9166061 79.1056930 

Vast 79.4913921 3.7246638 79.4459427 79.5368416 
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Medelhastighet uppdelat på gällande hastighet och pendeltrafiksträcka 

50 km/h 
Tabell 24: Medelhastighet på 50-sträckor uppdelat på normaltrafik- och pendeltrafiksträckor 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Pendling Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 45.3216305 3.4972404 45.2655941 45.3776669 

1 35.5547524 5.5861858 35.3465197 35.7629852 

 

 

70 km/h 
Tabell 25: Medelhastighet på 70-sträckor uppdelat på normaltrafik- och pendeltrafiksträckor 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Pendling Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 63.5346917 4.1651113 63.4973332 63.5720503 

1 62.1706307 3.9164427 62.1300866 62.2111749 

 

90 km/h 
Tabell 26: Medelhastighet på 90-sträckor uppdelat på normaltrafik- och pendeltrafiksträckor 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Pendling Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 78.5074781 5.5864614 78.4656076 78.5493487 

1 78.3061624 4.7487032 78.2583777 78.3539470 

6.3.3 Tabeller för antalet överträdelser 

Antal överträdelser uppdelat på gällande hastighet 
Tabell 27: Antal överträdelser uppdelat på gällande hastighet 

Analysis Variable : Antal_overtradelser___6_km  

Gallande_hastighet Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

50 6.2795196 6.5125164 6.1836627 6.3753764 

70 4.0263586 5.9150355 3.9862657 4.0664515 

90 2.0004984 2.8851274 1.9831570 2.0178399 
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Antal överträdelser uppdelat på gällande hastighet och region 

50 km/h 
Tabell 28: Antal överträdelser på 50-sträckor uppdelat på region 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

Region Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

Malardalen 2.8312084 2.9590218 2.7346236 2.9277932 

Mitt 13.2571001 7.0668666 12.9892274 13.5249729 

Stockholm 7.0039380 6.7393752 6.8525762 7.1552998 

Vast 3.2134656 2.6922254 3.1281980 3.2987331 

 

70 km/h 
Tabell 29: Antal överträdelser på 70-sträckor uppdelat på region 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

Region Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

Malardalen 4.6594982 3.9266609 4.5612457 4.7577507 

Mitt 3.7706992 4.0255221 3.7011911 3.8402072 

Norr 3.0722689 3.5636887 3.0238650 3.1206728 

Skane 1.4301255 1.5549444 1.3418746 1.5183765 

Stockholm 2.6608876 2.7611717 2.6270305 2.6947447 

Sydost 2.7455725 3.4795001 2.6763631 2.8147818 

Vast 13.5664431 13.2538674 13.2624995 13.8703868 

 

90 km/h 
Tabell 30: Antal överträdelser på 90-sträckor uppdelat på region 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

Region Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

Malardalen 2.2222669 2.5012662 2.1654792 2.2790547 

Mitt 1.3706883 1.8386703 1.3248193 1.4165572 

Norr 1.5852670 2.0591397 1.5624655 1.6080685 

Skane 1.8633755 3.8282632 1.8163325 1.9104185 

Sydost 1.8077227 2.4507119 1.7599837 1.8554617 

Vast 2.8021935 2.9558044 2.7661266 2.8382605 
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Antal överträdelser uppdelat på gällande hastighet och pendeltrafiksträcka 

50 km/h 
Tabell 31: Antal överträdelser på 50-sträckor uppdelat på normaltrafik- och pendeltrafiksträckor 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

Pendling Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 7.1411961 6.7042511 7.0337737 7.2486186 

1 1.6226074 1.7377383 1.5578543 1.6873606 

 

70 km/h 
Tabell 32: Antal överträdelser på 70-sträckor uppdelat på normaltrafik- och pendeltrafiksträckor 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

Pendling Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 5.3270729 7.2537468 5.2620166 5.3921292 

1 2.2938141 2.5002115 2.2679345 2.3196938 

 

90 km/h 
Tabell 33: Antal överträdelser på 90-sträckor uppdelat på normaltrafik- och pendeltrafiksträckor 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

Pendling Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 2.1468176 2.5909083 2.1273994 2.1662357 

1 1.7367492 3.3347053 1.7031936 1.7703048 
 
 
Antal överträdelser uppdelat på gällande hastighet och helg 

50 km/h 
Tabell 34: Antal överträdelser på 50-sträckor uppdelat på vardag och helgdag 

Analysis Variable : Antal_overtradelser 

helg Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 6.2529631 6.3939679 6.1400379 6.3658884 

1 6.3399188 6.7746364 6.1594542 6.5203833 
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70 km/h 
Tabell 36: Antal överträdelser på 70-sträckor uppdelat på vardag och helgdag 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

helg Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 4.0789192 5.9976487 4.0300898 4.1277486 

1 3.9076311 5.7223745 3.8376093 3.9776530 

 

90 km/h 
Tabell 37: Antal överträdelser på 90-sträckor uppdelat på vardag och helgdag 

Analysis Variable : Antal_overtradelser  

helg Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 1.9403661 2.9078321 1.9193794 1.9613528 

1 2.1366092 2.8283889 2.1058967 2.1673216 
 

6.3.4: Fordonsflöde 

Diagram 7: Genomsnittsfordonsflödet per timme uppdelat på pendlingstrafik- och normaltrafiksträcka 
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6.4 Experimentdata 

6.4.1 Undersökta sträckor 
Följande sträckor blev undersökta mellan den 31 december 2007 och 16 mars 2008: 
 

Tabell 38: Undersökta sträckor i experimentet 

Sträcka Vägnr Region 
3001 E 18 Enköping – Sagån Mälardalen 
3002 E4 Uppsala-Björklinge Mälardalen 
3003 Rv70 Enköping-Sala Mälardalen 
3004 Rv 55 Örsundsbro - Kvarnbolund Mälardalen 
3005 Lv 288 Lejsta – Gimo – Östhammar Mälardalen 
3006 Rv 55 Enköping – Litslena Mälardalen 
3007 Rv 72 Gamla U lgr - Uppsala Mälardalen 
4001 Rv 55 Strängnäsbron – Hjulstabron Mälardalen 
4002 Rv56 Katrineholm-St. Sundby Mälardalen 
4003 Rv 55 E länsgräns – Katrineholm Mälardalen 
4004 Rv 52 Skavsta - Nyping Mälardalen 
4005 Rv 55 Dunker - Länna Mälardalen 
4006 Rv 55 Flen - Malmköping Mälardalen 

 

Av dessa är följande pendeltrafiksträckor: 

 
Tabell 39: Pendeltrafiksträckor i experimentdata. 

Sträcknummer Vägnummer 

3001 E 18 Enköping – Sagån 

3005 Lv 288 Lejsta – Gimo – Östhammar 

3006 Rv 55 Enköping – Litslena 

4001 Rv 55 Strängnäsbron – Hjulstabron 

4003 Rv 55 E länsgräns – Katrineholm 
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6.4.2 Medelhastighetstabeller 
 

Medelhastighet uppdelat på gällande hastighet och sträcka 

50 km/h 
Tabell 40: Medelhastigheten på 50-sträckor uppdelat på sträcka 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Stracka Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

3001 43.6698315 2.0511426 43.5911344 43.7485286 

3007 45.6737117 2.9510600 45.5155036 45.8319199 

4002 44.5484736 2.8133434 44.4420314 44.6549157 

4004 40.6219970 1.2870637 40.5528153 40.6911787 

 

70 km/h 
Tabell 41: Medelhastigheten på 70-sträckor uppdelat på sträcka 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Stracka Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

3002 61.7895573 2.4990151 61.6942410 61.8848737 

3003 70.3341082 4.4277776 70.1646150 70.5036015 

3004 63.6066721 2.4612510 63.5090254 63.7043188 

3005 65.5048307 2.3391326 65.4024582 65.6072031 

3006 62.1695685 2.0123419 62.0618868 62.2772501 

3007 59.7373884 5.0616531 59.5459533 59.9288235 

4001 63.6196504 3.5117971 63.4611410 63.7781599 

4002 66.2448546 2.8194358 66.1381023 66.3516068 

4003 63.8550286 2.4211544 63.7802271 63.9298301 

4004 57.5227103 2.1802797 57.4059987 57.6394220 

4005 68.1519688 3.2966768 68.0210436 68.2828941 

4006 65.2413771 2.9075998 65.1689122 65.3138420 
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90 km/h 
Tabell 42: Medelhastigheten på 90-sträckor uppdelat på sträcka 

Analysis Variable : Medelhastighet  

Stracka Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

3001 80.8000751 3.0001180 80.7070391 80.8931110 

3002 81.3433159 2.9097701 81.1873213 81.4993105 

3003 81.0199983 4.1169636 80.9453310 81.0946655 

3004 80.2697319 2.8532238 80.1934163 80.3460476 

3005 78.4671820 4.8079755 78.3615175 78.5728465 

3006 80.2079486 2.5015910 80.1410381 80.2748591 

3007 80.3907105 3.3958109 80.3047402 80.4766808 

4001 79.6128668 3.1028163 79.5231874 79.7025461 

4002 80.3959526 2.8299180 80.3038878 80.4880175 

4003 78.0375391 3.7796478 77.8910568 78.1840213 

4005 78.6343024 4.5740545 78.5110959 78.7575090 

 

Medelhastighet uppdelat på gällande hastighet och aktiveringstyp 

50 km/h 
Tabell 43 Medelhastigheten på 50-sträckor uppdelat på aktiveringstyp 

Analysis Variable : Medelhastighet  

aktiveringstyp Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 43.7298369 2.9528143 43.6381300 43.8215438 

1 43.8566767 2.7910325 43.7699835 43.9433700 

 

70 km/h 
Tabell 44: Medelhastigheten på 70-sträckor uppdelat på aktiveringstyp 

Analysis Variable : Medelhastighet  

aktiveringstyp Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 64.2953050 4.4649850 64.2250217 64.3655883 

1 64.4857517 4.2607986 64.4213348 64.5501685 
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90 km/h 
Tabell 45: Medelhastigheten på 90-sträckor uppdelat på aktiveringstyp 

Analysis Variable : Medelhastighet  

aktiveringstyp Mean Std Dev Lower 95%
CL for Mean

Upper 95% 
CL for Mean 

0 79.4874856 4.1784336 79.4391715 79.5357998 

1 80.4042555 3.4237865 80.3648946 80.4436165 

 




