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Abstract 

The Swedish Transport Administration has, and manages, a database containing 

information of the status of road condition on all paved and governmental operated 

Swedish roads. The purpose of the database is to support the Pavement Management 

System (PMS). The PMS is used to identify sections of roads where there is a need for 

treatment, how to allocate resources and to get a general picture of the state of the road 

network condition. All major treatments should be reported which has not always been 

done. 

The road condition is measured using a number of indicators on e.g. the roads 

unevenness. Rut depth is an indicator of the roads transverse unevenness. When a 

treatment has been done the condition drastically changes, which is also reflected by 

these indicators. 

The purpose of this master thesis is to; by using existing indicators make predictions to 

find points in time when a road has been treated. 

We have created a SAS-program based on simple linear regression to analyze rut 

depth changes over time. The function of the program is to find levels changes in the 

rut depth trend. A drastic negative change means that a treatment has been made. 

The proportion of roads with an alleged date for the latest treatment earlier than the 

programs latest detected date was 37 percent. It turned out that there are differences in 

the proportions of possible treatments found by the software and actually reported 

roads between different regions. The regions North and Central have the highest 

proportion of differences. There are also differences between the road groups with 

various amount of traffic. The differences between the regions do not depend entirely 

on the fact that the proportion of heavily trafficked roads is greater for some regions. 

  



 

 
 

  



 

 
 

Sammanfattning 

Trafikverket har, och förvaltar, en databas som innehåller information om status för 

väglag på alla asfalterade och statliga svenska vägar. Syftet med databasen är att stödja 

Pavement Management System (PMS). PMS används för att identifiera delar av vägar 

där det finns ett behov av åtgärder, hur man skall fördela resurser och för att få en 

allmän bild av tillståndet av vägnätets skick. Alla större åtgärder bör rapporteras, vilket 

inte alltid har gjorts. 

Vägens tillstånd mäts med ett antal indikatorer, t.ex. ojämnheter. Spårdjup är en 

indikator på vägarnas tvärgående ojämnheter. När en åtgärd har gjorts ändras vägens 

tillstånd drastiskt, vilket också återspeglas av dessa indikatorer. 

Syftet med denna magisteruppsats är att; med hjälp av befintliga indikatorer göra 

prediktioner för att hitta tidpunkter när en väg har åtgärdats. 

Vi har skapat ett SAS-program som bygger på enkel linjär regression för att analysera 

spårdjupets förändring över tiden. Programmets funktion är att hitta förändringar i 

trenden för spårdjupsutveckling. En drastisk negativ förändring innebär att en åtgärd 

har gjorts. 

Andelen vägar med ett påstått datum för senaste åtgärd som var tidigare än den senast 

detekterade tidpunkten var 37 procent. Det visade sig att motsvarande andel för de 

olika regionerna skilde sig åt. Regionerna med högst sådan andel var Norr och Mitt. 

Det finns också skillnader mellan grupper av vägar med olika mängd trafik. 

Skillnaderna mellan regionerna beror inte helt på det faktum att andelen kraftigt 

trafikerade vägar är större för vissa regioner.  



 

 
 

  



 

 
 

Förord 

Detta examensarbete är en magisteruppsats i statistik skriven vid institutionen för 

datavetenskap vid Linköpings Universitet. Uppsatsen är genomförd på uppdrag av 

Statens väg- och transportforskningsinstitut i Linköping (VTI). 

Vi vill tacka Leif Sjögren, Mats Wiklund och Thomas Lundberg på VTI för 
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Ett stort tack vill vi även rikta till Anders Nordgaard som har handlett oss genom detta 

projekt och Kalle Wahlin som bidragit med sina åsikter. Vi vill även tacka våra 

opponenter Mélica Gabrielsson och Sandra Röjdén Thyberg för deras tänkvärda 

åsikter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) bedriver forskning och utveckling 

inom de flesta transportslagen. VTI samarbetar med Trafikverket, i vilket Vägverket 

har blivit en del av, som regelbundet samlar information om vägytornas tillstånd. 

Insamlingen av tillståndsdata görs under sommarhalvåret med speciella mätfordon 

utrustade med bland annat en uppsättning lasergivare. Figur 1 ger en överblick av vilka 

egenskaper som är intressanta och som mäts via olika indikatorer. 

 

Figur 1. Illustration över mätbilen samt de variabler den mäter. 

Minst 50 000 km mättes årligen under hela 1990-talet, medan man aldrig uppnått den 

nivån under någon mätsäsong under 2000-talet. Sverige har ungefär 98 000 km statlig 

väg. Omkring 80 procent av dessa 98 000 km är belagd väg. Då mätningarna är 

kostsamma mäts numera bara delar av vägnätet under en säsong. Man har delat in 

vägarna i tre grupper baserat på hur viktiga de bedöms vara. Bland annat tar man 

hänsyn till hur hårt trafikerad en väg är och om det är en Europa- eller riksväg. De 

viktigaste vägarna mäts varje år, mindre viktiga var annat år och de minst viktiga var 

tredje år. För att kunna göra totalskattningar av tillståndet för en säsong görs prognoser 

för de vägar som inte mätts under aktuell säsong. I huvudsak är det indikatorer för hur 

ojämn vägen är som används för tillståndsbeskrivningen. Ett exempel på en sådan 

indikator är spårdjup. 

Resultatet av alla mätningar ingår som en del av de databaser som supportar det 

Svenska beläggningsunderhållsystemet ”Pavement Management Systems” (PMS). 
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Andra delar av databaserna utgörs av beskrivande variabler om vägen, till exempel 

vägbredd, skyltad hastighet samt information om vägarbetsåtgärder utförda på vägen. 

PMS används för att identifiera var det finns behov av åtgärder, hur man ska fördela 

resurser och för att få en tillståndsöverblick över vägnätets skick (Lang J. M. & 

Dahlgren J. M. 2001). 

När en befintlig väg åtgärdas ändras drastiskt mätvärdena för vägen. Rapporteringen 

av åtgärder fungerar dock dåligt. Det händer att åtgärder görs utan att de rapporteras in 

i PMS-databasen. Detta skapar problem när man ska göra prognoser för de vägar som 

inte mätts under en säsong. Vägarna är uppdelade i 20-metersavsnitt vilket gör att det 

blir väldigt många observationer. Detta faktum, samt att lagningar, omläggningar och 

andra åtgärder görs utan ett givet mönster gör analysen av saknade noteringar av 

åtgärder problematisk. 

1.2 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att visa på en metod som använder tillståndsdata för att 

detektera åtgärder, så att existerande data kan användas för att göra prognoser med. Vi 

skall också illustrera hur detekteringen skiljer sig från den faktiska rapporteringen, 

både för helheten och för några grupperingar av vägar. 

1.3 Beskrivning av mätprocess och datamaterial 

Datamaterialet består av årliga mätningar gjorda under sommarhalvåren, mellan 2000 

och 2009, samt bakgrundsvariabler. Bland annat mäts djupet hos spårbildningen på 

vägen. Varje observation representerar medelvärdet av 20 meter väg. Man mäter 

spåren för både vänster och höger hjulpar. Av dessa två tas den djupaste mätningen ut 

och en tredje variabel kallad ”spårdjup max” skapas. Av de uppmätta variablerna är 

det denna vi använt oss av. Spårdjup har ett tydligt samband med tid och 

trafikbelastning. 
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De beskrivande variablerna innehåller bland annat 

information om varje mätsträckas trafikbelastning, 

vilken typ av asfalt vägen är belagd med och i vilken 

region vägen ligger. Figur 2 visar regionsindelningen 

vi använt. 

För att identifiera ett unikt 20-metersavsnitt använde 

vi tre variabler. Ett ID-nummer, kallat OID, för att 

identifiera en längre sträcka väg. En variabel som 

beskriver hur långt in på respektive längre sträcka 20-

metersavsnittet ligger. Den tredje variabeln innehåller 

information om i vilket körfält mätningen kommer 

från. 

Längre sträckor av väg, som tilldelas ett OID, kallas 

för länkar. Varje länk definieras av en start- och en 

slutpunkt. Dessa punkter kallas knytpunkter. En 

knytpunkt kan till exempel vara en korsning eller av- 

och påfarter till en motorväg. Figur 3 illustrerar detta. 

Sträckspecifika variabler utgörs av de variabler som har ett konstant värde för en stor 

del av länken. Sådana kan till exempel vara hastighetsbegränsningar vägbredd och 

vägnummer. Punktspecifika variabler är sådana variabler där varje 20-metersavsnitt 

mäts individuellt och tilldelas på så sätt ett värde.. Ett exempel på en punktspecifik 

variabel är tidigare nämnda spårdjup. 

 

Figur 2. Karta över Sverige, 

indelat i regioner. 
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Figur 3. Exempel på sträck- och punktspecifika variabler (modifierat original från  

Lang J.M. & Dahlgren J. M. 2001). 

 

När man mäter spårdjupet använder man ett antal lasrar som sitter monterade på 

stötfångaren fram på bilen. Lasrarna är positionerade tvärs över vägen och varje laser 

mäter djupet i vägen vid sin position. De två högst belägna punkterna på varje sida av 

vägen identifieras. Avståndet från linjen som skapas mellan dessa två punkter ner till 

vägen noteras. Den laser som mäter upp det längsta avståndet från linjen är alltså 

positionerad över spåbildningens djupaste plats. Detta illustreras i figur 4. 

 

Figur 4.  Bilden illustrerar ett exempel på spårdjupsmätning. Laser #7 är positionerad över 

spårbildningens djupaste plats. Mellan de båda mätpunkterna spänner man upp en ”virtuell 

tråd” vilken man använder som referens när man mäter. (Modifierat original från 

 Lang J.M. & Dahlgren J. M. 2001). 
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1.3.1 Variabelbeskrivning 

I tabell 1 visas vilka variabler vi använt oss av samt en kort beskrivning av vad varje 

variabel representerar. 

Tabell 1. Beskrivning av de variabler vi använt. 

Variabel Beskrivning 

OID 

 

Ett ID-nummer för en längre vägsträcka, exempelvis en bit av E4:an 

mellan en avfart och en påfart. 

Beläggningselement Anger körfält. 

RSTSEKTA Anger hur långt in på ett OID 20-metersavsnittet börjar. 

AVRSEKTA En variabel skapad av oss. RSTSEKTA avrundat till närmsta 20-tal. 

Vägnr Anger vägnummer. 

Vägkategori 

 

 

Anger vilken kategori vägen tillhör. Kan anta värden som 

representerar Europaväg, riksväg, primär landsväg och sekundär och 

tertiär landsväg. 

Hastighet Anger vägens skyltade hastighetsbegränsning. 

Trafik 

 

Årsdygnstrafik, förkortas ÅDT. Antal fordon som åker på vägen 

i snitt per dygn. 

Spårdjup max 

 

 

Spårdjup mäts för både höger och vänster hjulpar som ett medelvärde 

för varje 20-metersavsnitt. Spårdjup max antar värdet av de som är 

störst av vänster och höger. Anges i mm. 

Region Anger regionen vägen tillhör. 

Beläggningsår Anger året för senaste inrapporterade beläggningsåtgärd. 

Mätår Anger vilket år respektive mätvärde är uppmätt. 
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2 Metod 

För att komma till rätta med problemet med de åtgärder som inte noteras har vi skapat 

ett program baserat på sambandet mellan spårdjup och tid, skattat med enkel linjär 

regression. 

All programmering är utförd i SAS. Enklare beräkningar och vissa manuella kontroller 

av data har gjorts i MS Office Excel. 

2.1 Databearbetning 

Vid identifieringen av unika 20-metersavsnitt gjordes upptäckten att det mellan två 

olika år kunde skilja en eller ett par meter på var man börjat mäta. Detta löste vi 

genom att avrunda de observationer som var längre än 10 meter till närmaste 20-tal. 

De bitar som var kortare än 10 meter användes inte.  Denna korrigering möjliggjorde i 

hopparning av mätningen av ett 20-metersavsnitt från ett år, med mätningen för 

ungefär samma avsnitt året efter. De kortare avsnitten förekom i princip enbart i 

ändarna på en länk och var således begränsade i antalet. 

Vi använde inte vägar som saknade en notering för mängden trafik. Programmet 

konstruerades på ett sådant sätt att år då en väg inte blivit mätt inte utgjorde ett 

problem. Dock krävdes minst tre mätvärden, för ett vägavsnitt, mellan 2000 och 2009 

för att programmet skulle kunna utföra någon analys. 

Efter avrundning och bortrensning av de kortare vägavsnitten hade vi totalt 4 219 327 

vägavsnitt kvar. När vi därefter rensat bort de avsnitt som saknade notering för 

mängden trafik samt de som endast blivit mätta två gånger eller färre återstod 

3 112 620 avsnitt. Ett vägavsnitt med färre än tre mätningar mellan 2000 och 2009 är 

inte möjlig att utföra vår analys på. Anledningen är att analysen kräver en jämförelse 

mellan minst två skattade lutningar. För att kunna skatta två lutningar krävs i sin tur 

minst tre punkter. 
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2.2 Enkel linjär regression 

För att kunna automatisera sökandet av punkter där mätvärdena drastiskt förändras 

måste vi skapa en logisk definition av en sådan punkt. Vi har använt oss av enkel linjär 

regression för att skapa en sådan definition. Principen bakom enkel linjär regression är 

enkel att förstå vilket gör metoden enkel att förstå. Samtidigt blir sättet vi letar 

förändringspunkter på lätt att överföra till andra datamaterial där man är intresserad av 

att vid okända tidpunkter hitta avbrott i en successiv utveckling av en given variabel. 

Målet med enkel linjär regression som genomförs enligt minsta kvadratmetoden är att 

beräkna hur man ska dra en rät linje genom ett två-dimensionellt datamaterial för att 

man ska få så litet medelfel som möjligt. I programmet vi skapat använder vi oss bara 

av β, d.v.s. lutningskoefficienten i följande modell: 

𝑦 = 𝛼 + 𝛽𝑥 + 𝜀 

Sambandet mellan spårdjup (beroende variabel, y) och mätår (oberoende variabel, x) 

skattas, för varje vägavsnitt, ett flertal gånger. Skillnaden mellan skattningarna är vilka 

års mätningar man använder sig av. Efter att man först använt sig av alla tillgängliga 

mätningar för ett avsnitt skattas sambandet igen, men utan den äldsta mätningen. Detta 

upprepas till dess att man inte längre kan ta bort någon mätning utan att man har färre 

än två mätningar kvar. Varje skattning jämförs med föregående skattning. Uppfylls ett 

på förhand givet kriterium så har vi hittat en förändringspunkt. Figur 5 illustrerar 

spårdjupsutvecklingen för en väg från 1998 till 2009. På bilden visas också det 

skattade sambandet mellan spårdjup och tid, med olika brytpunkter. Vi redovisar här 

bara sambanden med 1998, 2003 och 2004 som brytpunkt. 
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Figur 5. Illustration av spårdjupsutvecklingen från 1998 till 2009. 
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2.3 Programmet 

I detta kapitel beskrivs de olika delarna i programmet. 

Datamaterialet från VTI kom i form av textfiler. Det lästes in enligt figur 6: 

Steg nr Utför 

1 Läs textfilen för ett år. 

2 Spara önskade variabler. 

3 Ta bort de observationer som är kortare än 10 meter.   * 

4 Sätt AVRSEKTA = RSTSEKTA avrundat till närmsta 20-tal.   ** 

5 Upprepa steg 1 till 4 för varje år vi har data för. 

6 Sätt ihop alla data till en gemensam datafil. 

Figur 6. Programdel för inläsning av data. 

* Vägbitar som är kortare än 10 meter förekommer i början och i slutet på varje längre 

sträcka som mäts. Dessa vill vi ta bort då de kan skilja sig från en mätning till en annan. 

** Då det kan skilja på var man börjar mäta varje sträcka mellan olika år tvingades vi att 

avrunda startpunkten till närmsta 20-tal. Detta möjliggör att vi kan para ihop en mätning av 

en 20-meterbit med mätningen av samma 20-metersbit alla efterföljande år. 
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För att detektera åtgärder använder vi oss av lutningskoefficienten i en enkel linjär 

regressionsmodell. I figur 7 förklaras vilka steg programmet vi skapat går igenom för 

att skatta dessa lutningar. 

Steg nr Utför 

1 Räkna, för varje vägavsnitt, hur många mätningar som finns i datamaterialet. 

2 Ta bort de observationer som bara är mätta en eller två gånger.   * 

3 Sortera data med avseende på de tre ID-variablerna.    ** 

4 

 

Skatta, för varje vägavsnitt, sambandet mellan spårdjup och tid med mätningar 

gjorda mellan 2000 och 2009. 

5 Plocka ut mätningar gjorda mellan 2001 och 2009. 

6 Skatta sambandet mellan spårdjup och tid. 

7 Plocka ut mätningar gjorda mellan 2002 och 2009. 

8 Upprepa steg 6. 

9 

 

Plocka ut mätningar gjorda mellan 2003 och 2009, 

o.s.v. fram till 2008 och 2009. 

10 Spara alla skattade lutningar. 

Figur 7. Programdel för att skatta regressionskoefficienter. 

* Ett vägavsnitt med färre än tre mätningar mellan 2000 och 2009 är inte möjlig att utföra 

vår analys på. Anledningen är att analysen kräver en jämförelse mellan minst två skattade 

lutningar. För att kunna skatta två lutningar krävs i sin tur minst tre punkter. 

** Då vi betraktar alla mätvärden för ett specifikt vägavsnitt som en tidsserie var vi tvungna 

att ange ID-variablerna i SAS-proceduren för regression. Då krävs också att data är sorterat 

enligt dessa variabler. 
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Vi definierar en förändringspunkt vid tidpunkt t enligt: 

β𝑡  till  2009  – β(𝑡−1) till  2009

Senast  uppm ätta  ÅDT  för aktuell  observation
 > λ 

och β
𝑡  till  2009

 > 0 

där λ är en manuellt angiven konstant. 

Anledningen till att vi dividerar med uppmätt mängd trafik (ÅDT) är för att få 

medelförändringen per år relativt till hur hårt vägen belastas. Tanken med detta är att 

ett och samma värde på λ skall fungera för alla vägar. En väg som är tyngre trafikerad 

förväntas ha en snabbare ökning i spårdjup än en väg som är mindre tungt belastad. 

Det fanns fall där vägen blivit åtgärdad mellan de två sista mätningarna. I dessa fall 

skulle kriteriet ovan inte klara av att detektera åtgärden. För att upptäcka dessa 

åtgärder skapades följande kriterium för att definiera en förändringspunkt vid  

tidpunkt t+1: 

MSE saknas och β
𝑡  till  2009

<= -2 

Värdet -2 är den undre gränsen för ett 95-procentigt konfidensintervall för lutningarna. 

Detta beräknades enligt: 

𝜇 −  𝜎 ∗ 1,96 = 0,702 − 1,389 ∗ 1,96 =  −2,02044 

Om det vid någon regressionskörning saknas en skattning av MSE så betyder det att 

tidsintervallet körningen baserades på endast innehåller två sista mätvärdena. Om den 

skattade lutningen dessutom understeg -2, så antas en åtgärd vara gjord mellan 

tidpunkterna då de båda mätningarna gjordes. I figur 8 beskrivs hur detta används i 

programmet. 
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Steg nr Utför 

1 Läs in de data som skapades i föregående programdel. 

2 Sätt t = 2001 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 

β𝑡  till  2009  – β(𝑡−1) till  2009

Senast  uppm ätta  ÅDT  för aktuell  observation
 > λ 

och β
 𝑡 till  2009

 > 0 

så ange tp = t    * 

Om  

MSE saknas 

och  β
𝑡  till  2009

<= -2 

så ange tp = t    * 

Sätt t = t+1 

4 Upprepa steg 3 tills t = 2009. 

Figur 8. Programdel för jämförelser av koefficienter. 

* tp, där p betyder predikterad, är beteckningen vi använder för att ange året där programmet 

detekterar en förändringspunkt.  
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Programdelen i figur 9 resulterar i att alla vägar som blivit tilldelat ett värde på 

variabeln tp i föregående programdel också blir tilldelade ett värde på variablerna tmin 

och tmax. Dessa representerar tidigast möjliga (tmin) respektive senast möjliga (tmax) året 

för senaste åtgärd. 

Steg nr Utför 

1 Läs in alla data. 

2 

 

 

Gör för varje vägavsnitt: 

Plocka ut alla mätningar där 

mätår >= tp 

3 Sätt tmin = tp - 1 

4 Sätt tmax = min(mätår) för varje vägavsnitt.   * 

Figur 9. Programdel för att bestämma tmin och tmax. 

* Mätår(min) avser det lägsta värdet på mätår för varje vägavsnitt. tmax antar alltså ett värde 

som anger mätåret för det första mätvärdet efter en detekterad förändringspunkt.  

  



 

15 
 

2.3.1 Val av λ 

I vår definition av en förändringspunkt använde vi en konstant, λ. För att bestämma 

vilket värde på λ som gav det bästa resultatet genomförde vi ett test. 

Vi slumpade fram ett antal OID. För varje OID plockade vi ut vägavsnitten mellan 300 

och 400 meter in på länken. Med hjälp av Excel ritade vi upp tidsseriediagram för 

dessa drygt 1600 vägavsnitt. Vi undersökte vart och ett av dessa manuellt för att 

bestämma när en åtgärd gjorts. Om vi till exempel såg en drastisk minskning i 

spårdjup mellan mätningarna gjorda år 2004 och år 2005 noterades det som en åtgärd 

gjord år 2005. Då alla vägar inte mäts varje år förekom det vägar där man från ett år 

till ett annat kunde se en åtgärd, men där mätningarna inte var gjorda två år i följd. Till 

exempel kunde en väg vara mätt 2005 och 2007, men inte 2006. Om vi i detta fall såg 

en åtgärd mellan 2005 och 2007 noterades åtgärden för år 2006, det vill säga det 

tidigaste året där det inte fanns ett uppmätt värde, mellan de mätningar som visar 

drastisk förändring. Resultatet av detta arbete använde vi sedan som referens när vi 

skulle bedöma hur bra vårt program var på att upptäcka förändringspunkter. 

Samma observationer som vi gått igenom manuellt kördes genom vårt program, med 

olika värden på λ. För att avgöra vilket värde som gav bäst resultat tittade vi på två 

mått. Dels tittade vi på hur mycket av data som blev kvar om man tog bort alla 

mätningar före en detekterad åtgärd. Då man i framtiden vill göra prognoser är det 

viktigt att man får så mycket data som möjligt kvar att basera prognoserna på. Det 

andra måttet vi tittade på var andelen vägar som inte innehöll manuellt funna 

förändringspunkter, efter att man rensat bort alla mätningar gjorda före programmets 

detekterade åtgärder. Det vill säga vägar där vi manuellt fann en förändringspunkt ett 

år men där programmet antingen missade att upptäcka någon alls eller upptäckte en ett 

senare år. Det betydde alltså inget om programmet upptäckte en åtgärd precis rätt år 

eller något år senare. Målet var att få så litet antal ej detekterade sanna 

förändringspunkter som möjligt. 
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I figur 10 redovisas resultaten av våra testkörningar. Motsvarande tabell återfinns i 

bilaga 2. Man kan se att valet av konstant till stor del handlar om en avvägning av hur 

stor andel ej upptäckta åtgärder man är villig att acceptera och hur mycket data man 

vill ha kvar. Väljer man ett högt värde på λ måste en åtgärd ha påverkat vägen mer för 

att den skall upptäckas av programmet. Ett lägre värde hittar fler åtgärder. Dock 

riskerar man att naturliga negativa förändringar i spårdjupet och mindre mätfel tolkas 

som en åtgärd. Vid prognostisering gör detta att man felaktigt förkastar data. Det vill 

säga att man bryter tidsserien för något vägavsnitt vid en tidpunkt som är senare än 

förändringspunkten. Till exempel kan en vara åtgärdad 2002 men ha en naturlig 

negativ spårdjupsutveckling mellan 2005 och 2006. Är den negativa 

spårdjupsutvecklingen tillräckligt stor kan den tolkas som en åtgärd av programmet. 

Således kommer data vid prediktion att beskäras vid 2006, vilket skulle vara felaktigt. 

De åtgärder som fortfarande återstår när man har använt låga värden på λ är så små att 

de inte ger lika stora problem vid prognostisering som större åtgärder skulle göra. Vi 

valde att använda λ = 0,6*10
-4

, vilket gav 93,07 procent vägar utan ej detekterade 

åtgärder i och 81,15 procent återstående mätningar att göra prediktioner med. Vägarna 

vars mätningar fortfarande innehöll åtgärder som programmet inte hittade ansåg vi 

som så små satt de inte medför större problem vid prognostisering. Det blev också 

mycket data kvar att göra prognoser av.  
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Figur 10. Andel återstående mätningar vs. andel vägar utan kvarvarande åtgärd. 
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2.4 Rapportstatus 

Med hjälp av programmet skapade vi en ny variabel innehållande ett värde för varje 

vägavsnitt. Värdet angav året för, enligt programmets bedömning, första mätningen 

efter en åtgärd. Vi kallar den för tp. I följande avsnitt beskrivs hur tp används för att 

illustrera hur utbrett problemet med felrapportering är. Alla vägar tilldelas en 

rapportstatus beroende på om senaste åtgärden är korrekt rapporterad eller inte. Om 

vägen inte är korrekt rapporterad tas också hänsyn till om den senast rapporterade 

åtgärden är tidigare eller senare än programmet predikterat. 

För de vägar man inte mäter varje år kan det saknas en mätning för det året man 

åtgärdat vägen. Programmet angav i det här fallet tp = 2004, vilket är första mättillfället 

efter förändringspunkten. Dock blev just denna väg inte mätt vid det tillfället. Då 

mätningarna är gjorda på sommaren kan vi inte veta exakt vilket år man gjorde 

åtgärden. Den kan ha gjorts efter mätningen 2003, men före årsskiftet, vilket skulle 

betyda att det sanna året för åtgärden är 2003. Vägen kan också ha blivit åtgärdad efter 

årsskiftet, vilket skulle betyda att det sanna året för åtgärden är 2004. Vägen som 

representeras av figur 11 blev inte mätt 2004 och 2005. Detta gör att 2004 och 2005 

får ses som potentiella år för åtgärden tillsammans med 2003 och 2006. För att avgöra 

om noteringen i databasen är korrekt eller inte har vi skapat ytterligare två variabler. 

En för tidigast möjliga åtgärdsår, tmin, och en för senast möjliga, tmax. I vårt exempel 

skulle detta betyda: 

tmin = 2003 och tmax = 2006 
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Figur 11. Exempel på väg som inte har mätts varje år.  
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Vi delade in alla vägar i tre grupper. Vilken grupp varje vägavsnitt hamnade i 

avgjordes av vilket år som var angivet för senaste åtgärd, i förhållande till tmin och tmax. 

Alla vägavsnitt som hade ett noterat år för senaste åtgärd ett tidigare år än tmin utgjorde 

grupp I. De vägavsnitt som hade ett noterat år som låg mellan tmin och tmax samt de 

vägavsnitt där programmet inte detekterade någon åtgärd utgjorde grupp II. Grupp III 

var alla vägavsnitt vars noterade år för senaste åtgärd var senare än tmax. Figur 12 

illustrerar indelningen av rapportstatus-grupperna. Grupp I och grupp III innehåller 

vägar vilka vi kan vara tämligen säkra på tillhör rätt grupp. De vägar där små åtgärder 

gjorts har programmet svårare att identifiera.  Vi tilldelade de vägar där ingen åtgärd 

detekterades grupp II för att möjliga åtgärder på dessa vägar är så små att de inte skulle 

störa framtida prediktioner i någon större utsträckning. Det är viktigast att de stora 

åtgärderna detekteras då dessa påverkar framtida prediktioner mer. Denna 

gruppindelning användes sedan för att bedöma hur utbrett problemet med 

felrapportering är.  

 

Figur 12. Indelning av rapportstatusgrupper. 
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2.5 Ett illustrerat exempel 

De kan vara svårt att få grepp om vad som händer i programmet genom att enbart 

studera programstegen i kapitel 2. För att man skall kunna bilda sig en uppfattning av 

vad som sker kommer här ett illustrerat exempel: 

Figur 13 visar ett vägavsnitts spårdjupsutveckling från 1998 till 2009. Avsnittet 

kommer från europaväg 22 i Blekinge län som tillhör region Sydöst. Man kan i figuren 

tydligt se en drastisk minskning i spårdjupet mellan 2003 och 2004.  

 

Figur 13. Exempelväg: Europaväg 22, Blekinge. 
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Programmet är utformat så att sambandet mellan spårdjup (beroende variabel) och 

mätår (oberoende variabel) skattas för varje vägavsnitt. Först skattas sambandet 

baserat på alla mätningar gjorda för det aktuella vägavsnittet. I detta exempel är 

mätningarna gjorda en gång per år mellan 1998 och 2009. Därefter skattas sambandet 

baserat på alla mätningar utom den första, vilket betyder mätningarna gjorda mellan 

1999 och 2009. Detta upprepas om och om igen för att slutligen skatta sambandet 

baserad på mätningarna gjorda 2008 och 2009. Skattningarna jämförs sedan med 

respektive föregående skattning. I figur 14 kan vi se att skattningarna gjorda i 

exemplet blir 0,5571 för mätningarna gjorda mellan 2003 och 2009 och 1,5714 för 

mätningarna gjorda mellan 2004 och 2009. Just det här vägavsnittet hade under 2009 

en medeltrafikering per dag på 10676 fordon. 

 

Figur 14. Exempelväg med trendlinjer. 
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Då 0,9500*10
-4

 är större än 0,6*10
-4

 så skulle programmet notera en förändringspunkt, 

tp, 2004. Detta gör att tmin = 2003 och tmax = 2004. I databasen finns det noterat att 

vägen senast blev åtgärdad 1992. 1992 < tmin vilket betyder att vägen får  

rapportstatus I. 
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3 Resultat 

För att på bästa sätt presentera resultaten valde vi att använda diagram- och tabellform. 

Dels för alla vägar totalt och dels för alla vägar indelade i olika grupper. Vi använde 

oss av följande gruppindelningar: vägnummer, mängden trafik på vägen, skyltad 

hastighetsgräns och geografisk region. 

Diagrammen visar en stapel för varje grupp. Andelen vägavsnitt med respektive 

rapportstatus visas som motsvarande andel. Procentangivelsen under varje stapel 

berättar hur stor andel av vägavsnitten som tillhör respektive grupp. 

Då vi utgår från att data senare skall användas för att göra prediktioner är det den 

nedre delen av varje stapel det som är mest intressant, alltså rapportstatusgrupp I. Det 

är dessa vägar som orsakar problem om man ska göra prediktioner baserat på 

originaldata. För de vägar som tillhör grupp I ska man vid prediktering bortse från 

mätningarna gjorda före tp. I de fall där vägen har ett noterat år för senaste åtgärd som 

är större än tmax borde man istället beskära data vid den noterade tidpunkten.  

Den högra stapeln i varje diagram redovisar hur vägarna fördelar sig mellan de olika 

rapportstatusgrupperna totalt av de vägar vi analyserat. 
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3.1 Vägnummer 

Generellt kan man säga att ett lågt vägnummer betyder att vägen anses vara viktig. Till 

exempel ingår alla Europa- och riksvägar i gruppen med lägst nummer, 1-99. Ett högre 

nummer betyder följaktligen att vägen anses mindre viktig. Figur 15 och tabell 3 

avslöjar att gruppen med vägar som har ett vägnummer på 500 eller högre har högst 

andel vägar utan misstänkta fel i variabeln för senast rapporterad åtgärd, d.v.s. högst 

andel i rapportstatusgrupp II. Det är också den gruppen som är störst. Den utgör drygt 

53 procent av totala antalet vägar. Samma grupp vägar har också högst andel vägar 

med rapportstatus III. Dock ger en hög andel i den gruppen inte upphov till lika stora 

problem som en hög andel med rapportstatus I. Högst andel med rapportstatus I har 

vägnummergrupp 1-99. Gruppen med högst vägnummer har lägst andel vägar i  

grupp I. En förklaring till detta kan vara att dessa vägar inte har åtgärdats i så stor 

utsträckning under perioden på 10 år vi har analyserat. Vägarna i den gruppen mäts 

inte heller i samma utsträckning vilket gör att vi inte har tillräckligt många mätningar 

för vissa av dessa vägar för att kunna uttala oss om rapportstatusen, och därför har 

dessa hamnat i grupp II. 
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Figur 15. Rapportstatus, vägnummer. 

 

                            Tabell 2. Rapportstatus, vägnummer. 

Vägnummer I II III Totalt 

1-99 394587 492439 41230 928256 

100-499 213486 291432 28664 533582 

500- 564324 974790 111668 1650782 

Totalt 1172397 1758661 181562 3112620 
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3.2 Hastighetsbegränsning 

I figur 16 och tabell 4 presenteras resultaten med vägarna indelade i grupper beroende 

på vilken maximal hastighet som var tillåten på vägen vid tidpunkten för den senaste 

mätningen. Anledningen till att vi definierar grupper med intervall är att 2008 infördes 

ett nytt hastighetsbegränsningssystem. Det nya systemet innebar att vägarna gavs 

begränsningar i steg om 10 km/h, med 120 km/h som högsta hastighet, istället för 

tidigare steg om 20 km/h, med 110 km/h som högsta hastighet. De kan vara så att en 

väg fått en ny hastighetsbegränsning men att samma väg inte blivit mätt efter 

förändringen. Detta gör att den gamla hastighetsbegränsningen är den som står noterad 

i databasen. Då de flesta förändringarna var sänkningar av hastigheten hamnar de 

flesta vägar med ny hastighetsbegränsning inom rätt intervall även om förändringen 

ännu inte noterats i databasen (Tidningen Auto motor och sports hemsida, 2010-05-12 

och Vägverkets hemsida, 2010-05-11). 

Den grupp som sticker ut är den med vägar som har en hastighetsbegränsning mellan 

60 och 70 km/h. Den har lägre andel med rapportstatus I än de andra. Förutom nämnda 

grupp ligger alla på ungefär samma nivå. 
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Figur 16. Rapportstatus, hastighetsbegränsning. 

 

                  Tabell 3. Rapportstatus, hastighetsbegränsning. 

Hastighetsbegränsning I II III Totalt 

-30 2428 3305 168 5901 

40-50 99656 140748 12190 252594 

60-70 452464 816629 87924 1357017 

80-90 445790 555694 66037 1067521 

100- 172059 242285 15243 429587 

Totalt 1172397 1758661 181562 3112620 
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3.3 Region 

När vi delar in alla vägar i grupper om regioner ser vi skillnader. De två nordligaste 

regionerna, region Norr och region Mitt, har överlägset högst andel vägar där senaste 

åtgärden inte blivit rapporterad. Detta visas i figur 17 och tabell 5. 

 

Figur 17. Rapportstatus, region. 

 

                            Tabell 4. Rapportstatus, region. 

Region I II III Totalt 

Norr 256338 233263 54668 544269 

Mitt 298675 277200 29655 605530 

Stockholm 38477 114747 6592 159816 

Väst 169735 347772 23123 540630 

Mälardalen 121710 274975 28120 424805 

Sydöst 186131 328593 29429 544153 

Skåne 101331 182111 9975 293417 

Totalt 1172397 1758661 181562 3112620 
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3.4 Trafik 

I figur 18 och tabell 6 ser vi att de tyngst trafikerade vägarna också är de mest 

välrapporterade. De fyra grupperna i intervallet 1-1999 bilar per dygn har en andel 

vägar med ej rapporterad senaste åtgärd på mellan 36 och 40 procent lite drygt. För 

resterande intervall kan man se att ju mer trafik desto lägre andel med ej rapporterad 

senaste åtgärd. 

 

Figur 18. Rapportstatus, trafik. 

 

                            Tabell 5. Rapportstatus, trafik. 

Trafik I II III Totalt 

1-249 278761 370285 51334 700380 

250-499 207444 286029 36117 529590 

500-999 187538 289905 41662 519105 

1000-1999 161212 230037 31675 422924 

2000-3999 172460 224645 12724 409829 

4000-7999 118163 198961 5772 322896 

8000-11999 31920 83298 1243 116461 

12000- 14899 75501 1035 91435 

Totalt 1172397 1758661 181562 3112620 
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3.5 Region viktat med trafik 

Då vi fann att det fanns skillnader i avsaknad av rapportering mellan olika regioner 

och mellan trafikgrupper misstänkte vi att de skulle kunna vara så att den första 

orsakas av den andra. Region Norr och region Mitt, som är de sämst rapporterade 

regionerna, har också lägst andel tungt trafikerade vägar av alla regioner. Med 

anledning av detta presenteras i figur 19 och tabell 7 viktade andelar. Varje 

trafikmängdsgrupps andel av totala mängden vägar utgjorde vikterna. 

Även med viktade andelar har de två nordligaste regionerna högst andel i 

rapportstatusgrupp I. Dock är skillnaderna lite mindre. Alla regioner utom Stockholm 

och Väst fick en lägre andel i grupp I. Stockholm och Västs andel i nämnda grupp 

ökade. 

I bilaga 1 presenteras de viktade andelarna för varje region.  
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Figur 19. Rapportstatus, region med trafik som vikter. 

 

                              Tabell 6. Rapportstatus, region med trafik som vikter.  

Region I II III Totalt 

Norr 232918 265864 45487.7 544269 

Mitt 290659 287273 27597.6 605530 

Stockholm 44604.2 103077 12135.1 159816 

Väst 173500 344124 23006.2 540630 

Mälardalen 119982 275840 28982.7 424805 

Sydöst 178081 333397 32675.1 544153 

Skåne 99060.8 183213 11142.8 293417 
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4 Diskussion och slutsats 

Vårt program hittar inte alla gjorda åtgärder. Dock hittar programmet många, och 

kanske framför allt, hittar det de största åtgärderna.  

Man borde vid framtida prediktioner beskära datamaterialet vid den tidpunkt som 

ligger senast av noterad åtgärd samt detekterad förändringspunkt. Detta bör ge mer 

träffsäkra prediktioner än om man bara använder sig av ursprungsdata. 

Vi har med denna uppsats visat hur utbrett problemet med felrapportering är. Andelen 

vägar med ett noterat år för senaste åtgärd som är tidigare än det år där vårt program 

detekterat den senaste förändringspunkten var drygt 37 procent.  

Andelen vägar med ett påstått datum för senaste åtgärd som var tidigare än den senast 

detekterade tidpunkten var 37 procent. Det visade sig att motsvarande andel för de 

olika regionerna skilde sig åt. Regionerna med högst sådan andel var Norr och Mitt. 

Det finns också skillnader mellan grupper av vägar med olika mängd trafik. 

Skillnaderna mellan regionerna beror inte helt på det faktum att andelen kraftigt 

trafikerade vägar är större för vissa regioner. 

4.1 Förslag till vidare studier 

De data vi erhöll utgjordes av mätningar gjorda en gång per år under tio års tid. Då alla 

vägar inte blir mätta varje år blir det för dessa vägar inte så många datapunkter under 

denna period. Detta gör att störningar i data kan vålla problem vid prediktioner av 

varje enskilt vägavsnitt. För att få stabilare prediktioner föreslår vi att man grupperar 

vägarna. De variabler som påverkar förslitningen av vägen är de som skall användas 

för att definiera grupperna så att man kan anta att inom varje grupp slits alla vägar i 

ungefär samma utsträckning. Man använder sedan medelförslitningen per år inom 

varje grupp för att skatta tillståndet av varje vägavsnitt vid önskad tidpunkt.   
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Bilaga 1 Rapportstatusgrupper indelade per region, viktat med trafik. 
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Totalt 256338 233263 54668 544269 

Viktad total 232918 265864 45487.7 544269 
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Trafik I II III Totalt 
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Trafik I II III Totalt 
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Trafik I II III Totalt 
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Trafik I II III Totalt 
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Trafik I II III Totalt 
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Bilaga 2 Tabell till figur 10. 

λ Andel vägar utan kvarvarande åtgärd, i % Andel återstående mätningar, i % 

0,3*10
-4 

93,66 78,96 

0,4*10
-4

 93,43 79,72 

0,5*10
-4

 93,31 80,36 

0,6*10
-4

 93,07 81,15 

0,65*10
-4

 92,84 81,36 

0,7*10
-4

 92,78 81,7 

0,8*10
-4

 92,66 82,04 

0,9*10
-4

 92,48 82,34 

1*10
-4

 92,36 82,64 

1,25*10
-4

 91,71 83,74 

1,5*10
-4

 90,76 84,46 

2*10
-4

 89,93 85,89 

2,5*10
-4

 88,69 87,25 

3*10
-4

 87,57 88,35 

3,5*10
-4

 87,03 89,02 

4*10
-4

 86,5 89,75 

4,5*10
-4

 86,2 90,26 

5*10
-4

 85,85 90,89 
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Bilaga 3 SAS-kod 

Inläsningsmakro 

*Inläsningsmakro. ; 

%macro tidsserie(ar); 

*Importerar textfilen till rätt mapp med rätt namn.; 

data Original.PMS_&ar; 

 infile "E:\data\PMS_&ar..txt" delimiter='09'x MISSOVER DSD lrecl=32767 

firstobs=2; 

  informat LSTRKAID best32.; 

  … 

   format LSTRKAID best12.; 

   … 

    input LSTRKAID …; 

run; 

 

 

 

*Tar ut de variabler vi ska använda.; 

proc sql; 

 create table dupp.PMS_&ar as 

select OID, BELELEM, round(RSTSEKTA,20) label="AVRSEKTA" as 

AVRSEKTA, RSTSEKTA, VAGNR, LAN, SIDA, BELTYP, VAGBR, HAST, VAGKAT, 

VAGTYP, TRAFIK, TUNGTR, _1025, aar as region, belar, matar, 

rstlgd, _1287 label="IRIhoger" as IRIhoger, _1310 

label="IRIvanster" as IRIvanster, _859 label="MPDhoger" as 

MPDhoger, _860 label="MPDmitten" as MPDmitten, _863 

label="MPDvanster" as MPDvanster from original.PMS_&ar 

   where RSTLGD>10; 

quit; 

%mend tidsserie; 

 

*Makrovariabeln är vilket år man vill föra in; 

%tidsserie(ar=); 
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Makro för regressionskoefficientskattningar 

proc sql; 

 create table unik.ny_tidsserief&forsta_ar.t&sista_ar as 

  select OID, AVRSEKTA, BELELEM, count(distinct matar) label="antal" 

as antal from dupp.PMS_alla 

   group by OID, AVRSEKTA, BELELEM; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table unik.till_matningarf&forsta_ar.t&sista_ar as 

  select OID, AVRSEKTA, BELELEM from 

unik.ny_tidsserief&forsta_ar.t&sista_ar 

   where antal>=3; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table unik.rensad1_matningar as 

  select a.* from dupp.PMS_alla as a inner join 

unik.till_matningarf&forsta_ar.t&sista_ar as b 

   on a.OID=b.OID and a.AVRSEKTA=b.AVRSEKTA and 

a.BELELEM=b.BELELEM; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table reg.f&forsta_ar.t&sista_ar as 

  select * from unik.rensad1_matningar 

   where &forsta_ar<=matar<=&sista_ar; 

quit; 

 

*Sorterar data på id-variablerna, vilket är ett krav för proc reg.; 

proc sort data=reg.f&forsta_ar.t&sista_ar out=reg.temp_sorterad; 

 by OID AVRSEKTA BELELEM matar; 

run; 

 

data reg.temp_sorterad; 

 set reg.temp_sorterad; 

 matar=matar-2000; 

run; 

 

proc reg data=reg.temp_sorterad noprint 

outest=reg.betaf&forsta_ar.t&sista_ar; 

 model _1025=matar; 

 by OID AVRSEKTA BELELEM; 

run; 
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proc sql; 

 create table reg.temp_betaskattningar as 

select OID, AVRSEKTA, BELELEM, matar 

label="f&forsta_ar.t&sista_ar" as f&forsta_ar.t&sista_ar from 

reg.betaf&forsta_ar.t&sista_ar; 

quit; 

%mend kors_innan; 

 

 

 

%macro betaskattningar(forsta_ar, sista_ar); 

 

proc sql; 

 create table reg.f&forsta_ar.t&sista_ar as 

  select * from unik.rensad1_matningar 

   where &forsta_ar<=matar<=&sista_ar; 

quit; 

 

proc sort data=reg.f&forsta_ar.t&sista_ar out=reg.temp_sorterad; 

 by OID AVRSEKTA BELELEM matar; 

run; 

 

data reg.temp_sorterad; 

 set reg.temp_sorterad; 

 matar=matar-2000; 

run; 

 

 

proc reg data=reg.temp_sorterad noprint 

outest=reg.betaf&forsta_ar.t&sista_ar; 

 model _1025=matar; 

 by OID AVRSEKTA BELELEM; 

run; 

 

 

data reg.betakollf&forsta_ar.t&sista_ar; 

 set reg.betaf&forsta_ar.t&sista_ar; 

  if matar<=-2 and _RMSE_=. then belaggning&forsta_ar=&forsta_ar; 

run; 

 

proc sql; 

 create table reg.betaskattningar2 as 

select a.*, b.matar label="f&forsta_ar.t&sista_ar" as 

f&forsta_ar.t&sista_ar, b.belaggning&forsta_ar from 

reg.temp_betaskattningar as a full outer join 

reg.betakollf&forsta_ar.t&sista_ar as b 

   on a.OID=b.OID and a.AVRSEKTA=b.AVRSEKTA and 

a.BELELEM=b.BELELEM; 

quit; 

 

data reg.temp_betaskattningar; 

 set reg.betaskattningar2; 

run; 

%mend betaskattningar; 
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%kors_innan(forsta_ar=2000, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2001, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2002, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2003, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2004, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2005, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2006, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2007, sista_ar=2009); 

%betaskattningar(forsta_ar=2008, sista_ar=2009); 

 

data reg.betaskattningar2 (drop=belaggning2001 belaggning2002 

belaggning2003 belaggning2004 belaggning2005 belaggning2006 belaggning2007 

belaggning2008); 

 set reg.betaskattningar2; 

belaggningsista=max(belaggning2001, belaggning2002, belaggning2003, 

belaggning2004, belaggning2005, belaggning2006, belaggning2007, 

belaggning2008); 

run; 
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Kvotuträkningen, changepointdetection-programmet, pred_beldat2 

data reg.betaskattningar2_med_trafik_kvot; 

 set reg.betaskattningar2_med_trafik2; 

 kf2000t2009=(f2000t2009/trafik)*10000; 

 kf2001t2009=(f2001t2009/trafik)*10000; 

 kf2002t2009=(f2002t2009/trafik)*10000; 

 kf2003t2009=(f2003t2009/trafik)*10000; 

 kf2004t2009=(f2004t2009/trafik)*10000; 

 kf2005t2009=(f2005t2009/trafik)*10000; 

 kf2006t2009=(f2006t2009/trafik)*10000; 

 kf2007t2009=(f2007t2009/trafik)*10000; 

 kf2008t2009=(f2008t2009/trafik)*10000; 

 pred_beldat=2000; 

run; 

 

%let diff=0.6; 

data reg.betaskatt2_m_tr_kv_pred_beldat; 

 set reg.betaskattningar2_med_trafik_kvot; 

 if kf2001t2009-kf2000t2009>&diff and kf2001t2009>0 then 

pred_beldat=2001; 

if kf2002t2009-kf2001t2009>&diff and kf2002t2009>0 then 

pred_beldat=2002; 

if kf2003t2009-kf2002t2009>&diff and kf2003t2009>0 then 

pred_beldat=2003; 

if kf2004t2009-kf2003t2009>&diff and kf2004t2009>0 then 

pred_beldat=2004; 

if kf2005t2009-kf2004t2009>&diff and kf2005t2009>0 then 

pred_beldat=2005; 

if kf2006t2009-kf2005t2009>&diff and kf2006t2009>0 then 

pred_beldat=2006; 

if kf2007t2009-kf2006t2009>&diff and kf2007t2009>0 then 

pred_beldat=2007; 

if kf2008t2009-kf2007t2009>&diff and kf2008t2009>0 then 

pred_beldat=2008; 

if belaggningsista>0 then pred_beldat=belaggningsista+1; 

pred_beldat1=pred_beldat-1; 

run; 

 

proc sql; 

 create table dupp.PMS_alla2 as 

  select * from dupp.PMS_alla 

   where TRAFIK>0; 

quit; 
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proc sql; 

 create table reg.matningar as 

select a.*, b.pred_beldat, b.pred_beldat1 from 

reg.betaskatt2_m_tr_kv_pred_beldat as b inner join dupp.PMS_alla2 

as a 

   on a.OID=b.OID and a.AVRSEKTA=b.AVRSEKTA and 

a.BELELEM=b.BELELEM; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table reg.matningar2 as 

  select * from reg.matningar 

   where matar>=pred_beldat; 

quit; 

 

proc sql; 

 create table reg.matningar21 as 

  select *, min(matar) label="pred_beldat2" as pred_beldat2 from 

reg.matningar2 

   group by OID, AVRSEKTA, BELELEM; 

quit; 
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Antal vägavsnitt inom varje rapportstatusgrupp 

*Undersöker om belar är före, efter eller mellan våra förändringspunkter.; 

*Om vi inte kan säga något, pred_beldat=2000, så går de vägavsnitten in i 

grupp 2.; 

data dupp.rapportstatus; 

 set reg.matningar101; 

 if belar<pred_beldat1 then traff=1; 

 if belar>pred_beldat2 then traff=3; 

 if pred_beldat=2000 then traff=2; 

 if pred_beldat1<=belar<=pred_beldat2 then traff=2; 

run; 

 

*Räknar ut andelarna för varje rapportstatusgrupp totalt.; 

proc freq data=dupp.rapportstatus; 

 table traff; 

run; 

 

 

*Sorterar för att kunna få ut andelarna per bakgrundsvariabel.; 

proc sort data=dupp.rapportstatus out=dupp.rapportstatus_sorterad; 

 by traff; 

quit; 

 

*Räknar ut andelarna för varje rapportstatusgrupp per bakgrundsvariabel.; 

proc freq data=dupp.rapportstatus_sorterad; 

 table vagnr2 TRAFIKgrupp VAGBRgrupp HASTgrupp region VAGKATgrupp; 

 by traff; 

run; 

 

 

*Sorterar per region och rapportstatusgrupp.; 

proc sort data=dupp.rapportstatus out=dupp.rapportstatus_sorterad; 

 by region traff; 

quit; 

 

*Ger andelarna för trafik per region.; 

proc freq data=dupp.rapportstatus_sorterad; 

 table trafikgrupp; 

 by region traff; 

run; 
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