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Indikatorer för trafiksäkert beteende - en trafiksäkerhetsanalys med exempel från E22 Mörrum-Åryd

Patrik Berglin

Hastigheter, spridning i hastighet och fördelningar av tidluckor är i dag kanske de vanligast
förekommande indikatorerna som används vid analys av trafikanters körbeteende. En teori är dock att
tagna var för sig så ger dessa indikatorer endast en begränsad information. För att erhålla en mer
komplett bild av trafiksäkerhetsläget bör därför hastigheter och tidluckor på individnivå kombineras.
Därför har en säkerhetsindikator som benämns Distance to Collision, DTC, tagits fram som baseras på
beräkningar utifrån hastighet, tidlucka, friktion och reak-tionstid. En trafiksäkerhetsanalys har
genomförts för sträckan Mörrum-Åryd i Blekinge där denna indikator, utöver hastighet och tidluckor,
använts att indikera trafikfarligt beteende. Analysen har gjorts genom att jämföra individuella
hastigheter, tidluckor och värden på DTC under främst olika vädersituationer. Då vald sträcka utgör ett
försöksprojekt med variabla meddelandeskyltar, VMS, har ett underordnat mål varit att även studera om
valda effektmått påverkas vid skyltning via VMS. Endast fordon som antas befinna sig i interaktion har
analyserats. Som gränsvärde för när fordon antas befinna sig i interaktion har tidsavstånd som ej
överstiger 6 sekunder utnyttjats. 

För att i så hög utsträckning som möjligt isolera yttre faktorers inverkan på dessa indikatorer har
analysen primärt utförts genom en multipel linjär regressionsanalys. Kontroll av påvisade resultat har
även gjorts genom att utföra parvisa jämförelser av situationer där endast en variabel tillåts variera
mellan olika tillfällen.

Resultaten visar att medelhastighet och tidluckor minskar i samband med nederbörd. Minskningen blir
generellt större med ökande nederbördsintensitet. Snö förefaller ha en signifikant större inverkan på
körbeteende än regn. Minskningarna motsvarar dock inte den ökande olycksrisken. Beräkningar av DTC
för motsvarande situationer indikerar samtidigt ett ökat trafikfarligt beteende hos trafikanterna.
Minskningar av tidluckor och hastigheter är således långt ifrån tillfredsställande. Resultaten har även
visat på den känslighet som finns hos DTC för val av friktionsvärde. Låga friktionsvärden har en

trafiksäkerhet, säkerhetsindikatorer, regressionsanalys
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Sammanfattning 
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Sammanfattning 
 
Hastigheter, spridning i hastighet och fördelningar av tidluckor är i dag kanske de vanligast 
förekommande indikatorerna som används vid analys av trafikanters körbeteende. En teori är 
dock att tagna var för sig så ger dessa indikatorer endast en begränsad information. För att 
erhålla en mer komplett bild av trafiksäkerhetsläget bör därför hastigheter och tidluckor på 
individnivå kombineras. Därför har en säkerhetsindikator som benämns Distance to Collision, 
DTC, tagits fram som baseras på beräkningar utifrån hastighet, tidlucka, friktion och reak-
tionstid. En trafiksäkerhetsanalys har genomförts för sträckan Mörrum-Åryd i Blekinge där 
denna indikator, utöver hastighet och tidluckor, använts att indikera trafikfarligt beteende. 
Analysen har gjorts genom att jämföra individuella hastigheter, tidluckor och värden på DTC 
under främst olika vädersituationer. Då vald sträcka utgör ett försöksprojekt med variabla 
meddelandeskyltar, VMS, har ett underordnat mål varit att även studera om valda effektmått 
påverkas vid skyltning via VMS. Endast fordon som antas befinna sig i interaktion har analy-
serats. Som gränsvärde för när fordon antas befinna sig i interaktion har tidsavstånd som ej 
överstiger 6 sekunder utnyttjats.  
 
För att i så hög utsträckning som möjligt isolera yttre faktorers inverkan på dessa indikatorer 
har analysen primärt utförts genom en multipel linjär regressionsanalys. Kontroll av påvisade 
resultat har även gjorts genom att utföra parvisa jämförelser av situationer där endast en vari-
abel tillåts variera mellan olika tillfällen. 
 
Resultaten visar att medelhastighet och tidluckor minskar i samband med nederbörd. Minsk-
ningen blir generellt större med ökande nederbördsintensitet. Snö förefaller ha en signifikant 
större inverkan på körbeteende än regn. Minskningarna motsvarar dock inte den ökande 
olycksrisken. Beräkningar av DTC för motsvarande situationer indikerar samtidigt ett ökat 
trafikfarligt beteende hos trafikanterna. Minskningar av tidluckor och hastigheter är således 
långt ifrån tillfredsställande. Resultaten har även visat på den känslighet som finns hos DTC 
för val av friktionsvärde. Låga friktionsvärden har en markant inverkan på denna indikator. 
Trots det visar rapporten på att hastigheter och tidluckor var för sig inte i tillräcklig omfatt-
ning beskriver trafiksäkert beteende. I samband med VMS har antalet tillfällen där skyltning 
förekommit i samband med nederbörd varit begränsat. Detta har gjort det mycket svårt att 
göra en representativ analys. Resultaten från genomförd regressionsanalys visar endast en 
signifikant påverkan på hastighetsnivån. Resultatet gäller dock bara för en av totalt tre stude-
rade mätpunkter.  
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Abstract 
 
Speeds, deviation in speed and distribution of time headways are today maybe the most 
common used indicators for analysing driver behaviour. A theory is that treated separately 
those indicators only give limited information. For a more complete description of the traffic 
safety situation a combination of speeds and headways is necessary. Therefore a safety 
performance indicator, named Distance-to Collision (DTC), based on calculations of speed, 
time headway, friction and reaction time, has been developed. A traffic safety analysis has 
been carried out for the section Mörrum-Åryd in Blekinge County where this indicator apart 
from speed and time headway has been used to indicate hazardous traffic behaviour. The 
analysis was made by comparing individual speeds, time headways and values of DTC during 
mainly varying weather conditions. Since the selected section constitutes a field trial with 
Variable Message Signs, VMS, a subordinated aim has been to examine if chosen measures 
are affected by the use of VMS. Only vehicles assumed being in interaction have been 
analysed. As a limit for deciding if a vehicle is in interaction, a time headway not exceeding 6 
seconds has been used.  
 
To, as far as possible, isolate ambient factors influence on these indicators the analysis has 
been made by performing pairs of comparisons of situations where only one independent 
variable has varied between different occasions.  
 
Results show that speeds and headways decreases with presence of precipitation. In general 
the reduction is larger for increasing precipitation amounts. Snow tends to have a significant 
larger effect on driver behaviour than rain. Though, reductions do not correspond to the 
increasing accident rate. Calculations of DTC for corresponding situations simultaneously 
show an increase in hazardous driver behaviour. Reductions of speeds and time headways are 
thus far from satisfying. Results have also shown that DTC is sensitive for choice of friction 
value. Low values of friction sharply affect this indicator. Despite this, the report shows that 
speeds and time headways treated separately do not describe safe traffic behaviour in 
sufficient extent. In cases where VMS has been used the number of occasions where signs 
have been used in presence of precipitation has been limited. This has made it very difficult to 
carry out a representative analysis. Results from regression analysis only show a significant 
affect on the level of speed. However the result only applies to one of three studied measure 
points.  
 

 



Förord 

ii 

Förord 
 
Detta examensarbete utgör ett avslutande moment av mina studier av civilingenjörsprogram-
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1. Inledning 
 
Rapportens inledande kapitel behandlar bakgrunden till examensarbetet, rapportens syfte och 
dess avgränsningar. Vidare ges en kortfattad presentation av Allogg AB, det företag åt vilket 
examensarbetet utförts. Därefter följer en översiktlig beskrivning av rapportens struktur. Ka-
pitlet avslutas med att ett antal centrala begrepp och termer förklaras, inte minst sådana termer 
som förekommer frekvent i rapporten. 
 

1.1 Bakgrund 
Vid trafiksäkerhetsanalyser används vanligen olika effektmått (indikatorer) för att studera 
trafikanternas säkerhetsbeteende. Hastigheter, spridning i hastighet och fördelningar av tid-
luckor är i dag kanske de vanligast förekommande måtten som används vid analys av det all-
männa trafiksäkerhetsbeteendet. En teori är dock att tagna var för sig så ger dessa indikatorer 
endast en begränsad information. Medelvärdesbildningar av tidluckor kan exempelvis i vissa 
situationer ge direkt vilseledande information om trafikförhållanden. För att få en mer kom-
plett bild av trafiksäkerhetsläget bör därför hastigheter och tidluckor på individnivå kombine-
ras. Därför har en säkerhetsindikator, som benämns Distance to Collision, tagits fram som 
baseras på beräkningar utifrån hastighet, tidlucka, friktion och reaktionstid. Beräkningarna 
görs initialt på individnivå men studier på andra nivåer är möjliga att göra. Genom att friktion 
är en central del för denna indikator tas även hänsyn till rådande väg- och väderförhållanden. 
Väglagets betydelse för trafiksäkerheten torde vara tämligen uppenbar. Försämrade väg- och 
väderförhållanden leder till ökade risknivåer vilket kräver en anpassning av hastigheter och 
avstånd till omgivande trafik. Samtidigt som riskerna ökar under dessa förhållanden visar 
verkliga förhållanden att anpassningen av hastighet vid olika kritiska situationer är bristfällig.  
 
En metod för att påverka hastighetsvalet hos trafikanterna kan vara genom användandet av 
väginformatik. Genom dynamiska vägskyltar som kan ändras efter rådande förhållanden är 
det möjligt att öka riskmedvetandet hos trafikanterna, samtidigt som en ökad acceptans för 
gällande hastighetsgränser kan uppnås. I Sverige pågår ett nationellt försöksprojekt med vari-
abla hastighetsgränser på 17 platser runt om i landet. På flera av de platser som valts ut är 
syftet att åstadkomma en anpassning av hastighet efter rådande väg- och väderförhållanden. 
Försöket inleddes under hösten 2003 och är avsett att pågå fram till 2007 då det der är tänkt 
att utvärderas. En vanlig metod för att analysera effekterna av väginformatikåtgärder är att 
studera hur hastigheten påverkas före och efter införandet av dylika system. En förändring av 
hastighetsnivån under olika förhållanden torde dock inte per automatik medföra en ökad tra-
fiksäkerhet. Således kan det även i dessa avseenden finnas anledning till att studera andra ef-
fektmått än hastighet för att utvärdera trafikanters beteende under olika förhållanden.  
 
1.1.1 Problembeskrivning 
På E22 i Blekinge, sträckan Mörrum-Åryd, pågår sedan flera år tillbaka försök med variabla 
meddelandeskyltar, VMS. Försöket inleddes som en del i det regionala trafiksäkerhetsprojek-
tet Säkereken. Även om projektet Säkereken avslutades år 2000 så pågår fortfarande försök 
med VMS längs den aktuella sträckan. De främsta motiven till att denna sträcka valdes var att 
den tidigare var mycket hårt olycksdrabbad samt att den ansågs lämplig då väderförhållande-
na längs sträckan ibland uppvisar stora och snabba variationer. Som ett led för att förbättra 
säkerheten inleddes därför försök med så kallad trafik- och väderstyrd väg, där syftet initialt 
var att rekommendera lägre hastigheter vid försämrade förhållanden. Längs denna sträcka är 
målsättningen att försöka införa DTC som styralgoritm för när VMS ska tändas.  
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DTC kan även användas som analysverktyg för att beskriva trafiksäkerhetsläget på individni-
vå. Genom att hänsyn även tas till omgivande faktorer är det intressant att studera om en an-
nan bild fås av trafiksäkerhetsläget än om endast hastigheter eller tidluckor studeras var för 
sig. Av intresse är även att finna om nämnda effektmått varierar med yttre förhållanden. En 
frågeställning i sammanhanget är vilka faktorer, som samtidigt kan mätas eller skattas, som 
anses ha inverkan på dessa effektmått.  
 

1.2 Syfte 

Arbetet syftar till att analysera och utvärdera indikatorer som kan användas för att beskriva 
trafiksäkert beteende. Analysen är tänkt att göras utifrån observationer på individnivå. De 
indikatorer som kommer att studeras är fördelningar av hastigheter och tidluckor samt den av 
Allogg använda säkerhetsindikatorn DTC. Analysen syftar vidare till att studera indikatorerna 
under förhållanden som antas ha inverkan på trafiken. Av särskilt intresse är att försöka se om 
nämnda indikatorer förändras vid förekomst av regn eller snö. Då den sträcka som kommer att 
analyseras är föremål för försök med variabla meddelandeskyltar, VMS, är ett underordnat 
mål att försöka studera om skyltning via VMS inverkar på trafikanters beteende. Genomgri-
pande för detta examensarbete är att det görs ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Med detta avses 
att analys görs med utgångspunkt att försöka studera hur valda indikatorer beskriver den verk-
liga trafiksäkerhetssituationen.   
 

1.3 Metod 
Arbetet bygger på empiriska studier i form av insamlad trafikdata. Den sträcka som analyse-
ras är sträckan mellan Mörrum-Åryd på E22 i Blekinge. Längs denna sträcka finns sex olika 
trafikmätstationer vilka under flera års tid använts för att samla in trafikdata. I samband med 
detta har en databas använts till vilken trafikdata lästs in. Analysen byggs upp kring använ-
dandet av databasen. Information om rådande väderförhållanden inhämtas primärt från de 
VViS-stationer som finns längs sträckan. Dessa data analyseras och bearbetas för att identifie-
ra olika väderförhållanden. Ett försök till att analysera effekten av omgivande faktorers inver-
kan på trafiken görs statistiskt genom att en multipel linjär regressionsmodell skapas. Arbets-
processen kan indelas i separata moment där en principiell arbetsgång redovisas i Figur 1.         

 
 

Figur 1. Schematisk bild av arbetsprocess 
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Litteraturstudie 
Arbetet inleds med en inventering av litteratur inom trafiksäkerhetsområdet. Syftet med denna 
studie är att ge en introduktion till trafiksäkerhetsområdet samt de begrepp och metoder som 
idag förekommer. Vidare görs en överblick av olika faktorers inverkan på trafiksäkerhet med 
utgångspunkt från de indikatorer (effektmått) som utvärderas i denna rapport.  
 
Datainsamling 
I denna fas sker insamling av all data som är nödvändig för att kunna göra avsedd analys. Till 
sådana data räknas trafikdata, väglags- och väderdata samt loggfiler för när VMS varit i drift. 
Under arbetets gång har även mängden data utökats och korrigerats då det bedömts vara nöd-
vändigt. För att få tillång till data och säkerställa att denna tolkas korrekt har kontakt tagits 
med berörda personer.  
 
Extrahering av data 
Här ingår att försöka sammanställa all data samt urval av data som är avsedd att ingå i analy-
sen. Till denna fas räknas även inläsning av data till databas. Även komplementering och mo-
difiering av data har gjorts under arbetet.  
 
Analys- och dokumentation 
Denna del innefattar analys av all insamlad data samt presentation av resultat. Arbetet avslu-
tas med färdigställandet av allt bearbetat materiel till en färdig rapport.  
 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet omfattar studier av trafikdata under perioden 2004-04-01 till 2005-01-19. Vidare av-
ses att endast studera trafikdata från tre av de sex trafikmätstationer som finns längs sträckan 
Mörrum-Åryd. Analysen avgränsas dessutom till att endast studera en körriktning. I detta fall 
väljs trafik i väst-östlig riktning, vilket i rapporten även skrivs som riktning mot Kalmar. De 
stationer som väljs ut är de tre trafikmätstationer som är placerade strax efter variabla medde-
landeskyltar, VMS. För att arbetet ska vara möjligt att genomföra inom tidsramarna för ett 
examensarbete har måste avgränsning även göras till att endast studera trafikförhållanden vid 
torr barmark eller i samband med regn respektive snö. Tillfällen då skyltning med VMS före-
kommit kommer således endast att studeras då de varit i drift i samband med någon av före-
gående vädersituationer. Då arbetet är tänkt att utföras ur ett trafiksäkerhetsperspektiv kom-
mer endast fordon som bedöms vara i interaktion med varandra studeras eftersom detta anses 
vara mest intressant ur trafiksäkerhetshänseende.  
 

1.5 Presentation av Allogg AB 
Allogg AB är ett fristående företag vars affärsidé är att utföra konsultuppdrag och utveckla 
produkter för civila tillämpningar inom mätdatainsamling och matematisk/fysikalisk analys 
(Allogg, 2001). Verksamhetsområdet är främst koncentrerat till områden inom medicin och 
trafik. Företaget, lokaliserat i Mariefred, har genom utveckling av hård- och mjukvaror tagit 
fram system och produkter inom vitt skilda tillämpningsområden. Inom trafikområdet har 
man under lång tid utvecklat trafikanalysatorer för insamling, bearbetning och analys av väg-
trafikdata. Ett stort antal analysatorer har levererats till Vägverket som är enskilt största kund. 
Då Allogg har förankring inom universitetsvärldens forskningsmiljö har företagit även delta-
git i ett stort antal forskningsprojekt inom olika områden. Inom trafikområdet har Allogg i ett 
flertal olika projekt exempelvis introducerat algoritmer som ger möjlighet att identifiera risk-
fyllt beteende i trafiken.  
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Resultaten har presenterats vid ett flertal internationella trafikkonferenser. Andra omtalade 
projekt inom trafikområdet gäller IT i fordon där man lett ett tvärvetenskapligt FoU-projekt 
om hur IT i fordonen påverkar föraren. Som exempel på tidigare samarbetspartners kan ex-
empelvis AerotechTelub, Sweco, Vägverket samt ett antal olika universitet nämnas.  
 

1.6 Rapportens disposition 
Rapportens innehåll följer i stor utsträckning de olika delmoment som beskrevs i föregående 
avsnitt. Rapporten inleds således med en översiktlig beskrivning av trafiksäkerhetsbegreppet 
vilket följs av en genomgång av olika faktorers inverkan på trafiksäkerheten. Ett särskilt kapi-
tel behandlar VMS och potentiella möjligheter att åstadkomma en ökad trafiksäkerhet genom 
att med väginformatik informera trafikanterna vid försämrade väg- och väderleksförhållan-
den. I efterföljande kapitel fokuseras på den kvantitativa analysdelen. Denna del har delats 
upp i tre separata kapitel där det första ger en teoretisk beskrivning till den analysmetod som 
valts. Detta följs av en redogörelse för vilka variabler som väljs ut för analys. Då en stor del 
av arbetet består av insamling och bearbetning av data anses det vara viktigt att redogöra för 
hur dessa moment bearbetats. Därför tillägnas denna punkt ett eget kapitel i rapporten. Rap-
portens avslutande del innehåller resultaten av gjorda analyser samt en kortare slutdiskussion. 
 

1.7 Terminologi 
I rapporten förekommer ett stort antal förkortningar och termer. Även om merparten dessa 
förklaras senare i rapporten kan några av dessa med fördel redovisas i detta inledande kapitel.  
De begrepp som nämns nedan är främst sådana som förekommer frekvent alternativt inte 
finns närmare beskrivna i rapporten.  
 
Trafikarbete  Sammanlagd reslängd för alla fordon längs en sträcka. Mäts vanligen  
 som fordonskilometer per tidsenhet.   
 
TIC Trafikinformationscentral. Regionala centraler som övervakar läget på  
 vägarna och informerar allmänheten om främst trafik och väglag.   
 
TRISS Trafikantinformationsstödsystem. System som används av Vägverket för  
 att behandla och presentera trafikinformation. Inrapportering sker via  
 regionala trafikinformationscentraler i bestämd arbetsordning och med  
 olika prioritet. Uppgifter om väglag sker främst via entreprenörer som  
 ansvarar för väghållning  
   
VMS  Variabla meddelande skyltar. Omställbara vägskyltar som används för  
 att visa hastighet eller annan information för trafikanter som är anpassat  
 till aktuellt läge.   
 
VViS  Vägväderinformationssystem. System som används av Vägverket där  
 mätstationer längs vägarna samlar in uppgifter om aktuellt väder och 
 därmed kan detektera hur olika vädersituationer påverkar trafiken.  
 
ÅDT Årsmedeldygntrafik. Trafikflöden per dygn för en genomsnittlig dag 
 under året. Mäts som fordon per dygn.  
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2. Trafiksäkerhet 
 
Detta kapitel syftar till att utgöra en teoretisk referensram till ämnesområdet trafiksäkerhet. 
Försök görs till att ge en övergripande bild av vad som avses med trafiksäkerhet samt introdu-
cera vanligt förekommande begrepp. Avslutningsvis presenteras olika metoder för att mäta 
trafiksäkerhet.  
 

2.1 Definition av trafiksäkerhet 
Begreppet trafiksäkerhet förekommer i många olika sammanhang där det ofta talas om att 
försöka åstadkomma åtgärder för att uppnå en ökad trafiksäkerhet. Frågan som då uppkom-
mer är vad som generellt avses. Begreppet är i sig omfattande och kan sannolikt definieras på 
ett flertal sätt. Relativt sällan framgår dock vad som avses då man talar om att öka säkerheten. 
Även om flera olika mått finns för hur trafiksäkerhet kan mätas tycks en allmänt utbredd upp-
fattning vara att begreppet ses som synonymt med antalet dödade och skadade i trafiken. En 
ökad trafiksäkerhet uppnås enligt detta synsätt genom en reduktion av detta antal. I förläng-
ningen måste detta synsätt innebära att transporter ska kunna ske utan att olyckor och resulte-
rande skador uppstår.  
 
I ett bredare perspektiv kan trafiksäkerhet ses som resultatet av åtgärder för att minska olycks- 
och skaderiskerna i trafiken (Nationalencyklopedin, 2004). Därmed utökas begreppet till att 
även innefatta risknivåer. Risk är i sig inget entydigt begrepp och sannolikt kan flera olika 
riskmått skapas beroende på vad som avses. Ett sätt att definiera risk är möjligheten att inget 
oönskat, olyckligt eller obehagligt ska inträffa. Enligt denna definition handlar trafiksäkerhet 
om sannolikheten för att något negativt ska inträffa (Lewin, 2004). Vidare definierar Världs-
hälsoorganisationen, WHO, trafiksäkerhet som ”freedom from unacceptable risk of harm” 
(Intelligent Transportation Systems and Road Safety, 1999 s.18). Fritt översatt blir då defini-
tionen ”frihet från oacceptabel risk för skada”. Även i denna definition betonas risken för att 
förolyckas. Enskilda trafikanters känsla av säkerhet är ett annat fenomen som inte behöver 
stämma överens med antalet olyckor eller andra mått på trafiksäkerheten. Detta berörs dock 
inte närmare i denna rapport.  
 
Det torde således stå klart att begreppet trafiksäkerhet kan uttryckas på ett flertal sätt. Gemen-
samt för samtliga betraktelsesätt torde dock vara att förlusten av hälsa ses som den enskilt 
allvarligaste effekten i samband med trafikolyckor. Med bakgrund av detta måste således häl-
soaspekten utgöra ett huvudkriterium för bedömning av trafiksäkerhet. Denna syn delas även 
av den nollvision som beslutats om av Sveriges riksdag i vilken ett tydligt uttalat trafiksäker-
hetsmål finns om att ingen på sikt ska dödas eller allvarligt skadas i trafiken. Målet är således 
att ingen långsiktigt ska behöva förlora sin hälsa i vägtransportsystemet. Vad som skiljer 
Nollvisionen från det mer traditionella synsättet på trafiksäkerhet är att det inte talas om att 
helt undvika olyckor utan istället koncentreras åtgärderna mot att lindra de allvarliga person-
skadorna som uppstår vid olyckstillbud. Även om förebyggande av olyckor fortfarande är ett 
prioriterat mål så finns samtidigt en insikt om att uppkomsten av olyckor inte helt kan elimi-
neras.  
 
2.1.1 Vägtransportsystemet 
Vägtransportsystemet är ett centralt begrepp inom trafiksäkerhet. För att kunna uppnå en ökad 
säkerhet krävs att de komponenter som ingår i vägtransportsystemet identifieras och att rela-
tionen mellan dessa i olika situationer klargörs.  
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Följande tre huvudkomponenter med tillhörande underkategorier kan identifieras: 
 

� Fordon – fordonstyper, fordonshastighet etc. 

� Förare/väganvändare – kön, transportslag, ålder etc. 

� Väg/vägmiljö - gator, motorvägar, vägbredd, antal körfält, hastighetsgräns, väder och  
 väglag etc. 
 
 (Braban-Ledoux & Archer, 1999; Nilsson, 2004). 
  
Trafiksäkerheten beror av interaktionen mellan och inom dessa tre komponenter, inklusive 
samspel mellan olika förare/väganvändare (se Figur 2). Interaktionerna kan vidare relateras 
till olika riskfaktorer, vilka ökar eller minskar sannolikheten för uppkomsten av olyckor. I 
varje trafiksituation är det möjligt för en olycka att inträffa, där uppkomsten av olyckan kan 
förklaras med ett sammanbrott i interaktionen mellan eller inom någon av de inverkande 
komponenterna i den aktuella situationen.  
 

 
 

Figur 2. Vägtransportssystemets huvudkomponenter 
 

2.2 Trafiksäkerhetsproblemet 
Med utgång av trafiksäkerhet som ett folkhälsoproblem kan trafiksäkerhetsproblemets storlek 
beskrivas utifrån tre grundläggande dimensioner (faktorer). Dessa dimensioner påverkar i hög 
utsträckning hur många personer som skadas i trafiken (Erlindsdóttir, 2003). Den första di-
mensionen är mängden av aktiviteten som kan resultera i olyckor – exponeringen. Den andra 
dimensionen är risken för olyckor medan den tredje är svårighetsgraden av olyckorna.  
 
2.2.1 Exponering 
Med exponering avses den mängd trafik som den enskilda trafikanten exponeras för. Mäng-
den av aktivitet uttrycks vanligen som flöde i form av fordon per timme (fordon/h) alternativt 
som fordon per timme per körfält (fordon/h/körfält).  
 
2.2.2 Risk 
Uppgifter om antalet olyckor samt antal skadade och dödade måste översättas i någon form av 
effektmått för att kunna ge en uppfattning om problemets storlek i relativa termer. För att be-
döma trafiksäkerhet används därför riskmått som anger risken för att råka ut för en olycka. 
Med risk avses antalet olyckor eller antalet skadade dividerat med något mått på exponering-
en. För att bedöma olycksrisken används traditionellt kvoten mellan antalet olyckor och tra-
fikarbete (Tvärvetenskapligt tema: Säkerhetsindikatorer, 1998).  
 

Olycksrisk = antal olyckor/trafikarbete 
 

Väganvändare 

Fordon 

Vägmiljö 

Miljö innefattar: 
� Andra väganvändare 
� Andra fordon 
� Väderförhållanden 
� Dagsljus… 
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2.2.3 Svårighetsgrad 
För att ange olyckors svårighetsgrad används skadeföljd. Som mått på skadeföljd används 
ofta antal skadade personer per olycka (Tvärvetenskapligt tema: Säkerhetsindikatorer, 1998). 
 

Skadeföljd = antal skadade personer/olycka 
 
Ibland förekommer begreppet skaderisk istället för svårighetsgrad. Innebörden är dock den-
samma genom begreppet och syftar till att ange risken att skadas givet att man är inblandad i 
en olycka (Erlindsdóttir, 2003). 
 
2.2.4 Trafiksäkerhetsproblemets storlek  
Trafiksäkerhetsproblemets storlek definieras som produkten av dessa tre nyckelfaktorer där en 
förändring i någon av dimensionerna påverkar hela säkerhetssituationen (se Figur 3). Detta 
förhållande kan skrivas som:  

( ) 







⋅







⋅=

Olyckor

rDödsolycko
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Olyckor
ExponeringrDödsolycko

 
 
Som framgår av uttrycket ovan anger de två sista faktorerna olycksgraden och antal dödsfall 
vilket resulterar i andelen dödsolyckor. Denna modell kan vidareutvecklas till en lång kedja 
av förhållanden där nämnaren i den sista faktorn motsvarar den säkerhetssituation som är fö-
remål för studien. I de fall då något förhållande inte uttryckligen existerar kan istället upp-
skattningar göras, dock med minskad reliabilitet som följd (Road Transport Research, 2000).  

 

 
Figur 3. Illustration av trafiksäkerhetsproblemets dimensioner 
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2.3 Åtgärder för ökad trafiksäkerhet 
Med bakgrund av att trafiksäkerhetsproblemet kan beskrivas utifrån de tre dimensionerna ex-
ponering, risk och svårighetsgrad kan en förbättrad trafiksäkerhet uppnås genom att dessa 
faktorer påverkas. Detta kan göras genom att åstadkomma en 
 

� minskad exponering 

� reduktion av olycksrisken 

� reduktion av personskador vid olycka. 

Ovan nämnda åtgärder kan riktas mot en eller flera av de komponenter som utgör vägtrans-
portssystemet (Englund et al, 1998). 
 
2.3.1 Minskad exponering 
Traditionellt sett har åtgärder för att minska exponeringen varit tämligen ovanliga för att 
åstadkomma en förbättrad trafiksäkerhet, detta trots ett klart påvisat samband mellan trafikar-
betets storlek och antalet olyckor (Rumar, 1999). Förutsatt att alla andra förutsättningar hålls 
konstant minskar antalet olyckor då trafikarbetet minskar. Ett säkert sätt att minska antalet 
olyckor är därför att minska det totala trafikarbetet. Problemet har traditionellt varit att finna 
hur trafikvolymerna kan minska utan att samtidigt förlora för mycket mobilitet. Genom infö-
randet av ny teknik finns det numera en stor potential att förbättra trafiksäkerheten genom att 
försöka reducera mängden trafik.  
 
2.3.2 Reduktion av olycksrisk 
I ett historiskt perspektiv har istället åtgärder mot att försöka minska olycksriskerna varit den 
dimension som tillägnats mest resurser och insatser (Rumar, 1999). Mängden åtgärder omfat-
tar ett mycket brett spektrum och innefattar exempelvis insatser för att förbättra förarbeteen-
den, direkta åtgärder i vägsystemet och fordonsutveckling. Trots den mycket stora kunskap 
som finns så har denna strategi i ett långsiktigt perspektiv inte alltid varit effektiv. Detta för-
klaras i stor utsträckning med att trafikanterna utnyttjat den ökade säkerhetsmarginalen till 
annat, såsom att öka sin egen mobilitet och komfort. Ett generellt problem med denna dimen-
sion har även varit att finna åtgärder för att minska olycksrisken vid kritiska situationer såsom 
mörker, dimma, is etc. samt för särskilda riskgrupper inom trafiken.  
 
2.3.3 Reduktion av personskador 
För att minska skaderiskerna har även omfattande arbete inriktats mot att minska personska-
dorna då en olycka inträffat, exempelvis genom att planera för låga hastigheter vid samman-
stötningar. Åtgärder inom denna dimension har nått stora framgångar under de senaste decen-
nierna. Ett generellt problem inom detta område har varit att försöka finna metoder för hur 
personskador kan lindras i olyckor av olika typer, såsom exempelvis sidokollisioner, singel-
olyckor och kollisioner mellan personbil och lastbil etc. (Rumar, 1999).  
 

2.4 Väginformatik 
Gemensamt för de tre dimensionerna är att det finns stor potential att med hjälp av intelligenta 
transportssystem förbättra trafiksäkerheten inom varje enskild dimension. I följande kapitel 
kommer att nämnas hur variabla meddelandeskyltar kan utnyttjas för att bidra till en ökad 
trafiksäkerhet i samband med försämrade väg-, väder- och trafikförhållanden.  
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Som samlande begrepp för de tekniska system som finns inom vägtrafikområdet används van-
ligen väginformatik. Begreppet kan ses som synonym till den engelska termen RTI, Road 
Transport Informatics, och används av Vägverket som samlande namn för informationstekno-
logi för vägar och trafik (Bättre Trafik med väginformatik, 1996). Med informationsteknik 
avses teknik för att samla in, överföra, lagra, bearbeta och presentera information. Vanligen 
avses datorstödd bearbetning. En väginformatikåtgärd är således ett informationssystem som 
består av delsystem för informationsinsamling bearbetning/lagring och spridning/presentation 
av information (Regionalt program för väginformatik 2000-2001, 2000 s.4). Vidare kan väg-
informatik sägas utgöra en delmängd av transportinformatik, vilket används som samlingsbe-
grepp för alla former av transportslag. Detta begrepp motsvarar engelskans ATT, Advanced 
Transport Telematics, där Advanced används för att tydliggöra att det rör sig om ny teknik för 
transporttelematiktillämpningar. Ett vanligt uttryck i sammanhanget är även det amerikanska 
begreppet ITS, Intelligent Transportation Systems. Detta begrepp syftar till att beskriva sy-
stem som använder informationsteknik snarare än tekniken i sig självt. I denna rapport kom-
mer främst begreppet ITS, eller intelligenta transportsystem, att användas. 
 

2.5 Att mäta trafiksäkerhet 
Att mäta trafiksäkerhet är inte alldeles enkelt då trafiken utgör ett komplext samspel mellan 
människa, väg och fordon. Det finns således en stor mängd variabler som inverkar samtidigt 
som variationen inom varje enskild variabel är betydande. Även om trafiksäkerhet kan mätas 
på ett flertal sätt kan i praktiken två huvudmetoder urskiljas, direkta metoder och indirekta 
metoder (Intelligent Transportation Systems and Road Safety, 1999).  
 
2.5.1 Direkta metoder 
Direkta metoder används för att beskriva trafiksäkerhet i termer av olyckor, skador och antal 
dödade. Det enklaste måttet är att mäta antalet olyckor under en given tidsperiod. Vid olycks-
förebyggande åtgärder är per definition målsättningen att minska antalet olycksfall vilket gör 
att denna metod sannolikt är det bästa effektmåttet (Englund et al, 1998). Samtidigt finns flera 
argument mot att använda antalet olyckor som metod för att beskriva trafiksäkerhet. Olycks-
fall är ur ett statistiskt perspektiv en ovanlig företeelse vilket innebär att detta effektmått krä-
ver en stor mängd data eller uppföljning under en lång tid för att statistiskt säkra slutsatser ska 
kunna dras. Långa uppföljningstider innebär dock att många yttre omständigheter sannolikt 
förändras under tiden (Berggren, 2002). I termer av kvalitet kan därför de direkta metoderna 
anses ha en mycket hög validitet genom att få systematiska fel i mätmetoderna förekommer. 
Samtidigt har dessa metoder i regel en låg reliabilitet, med vilket avses hur pålitlig metoden är 
med avseende på slumpmässiga variationer. En viktig faktor är dessutom att en stor del av alla 
olyckor aldrig rapporteras. Variationen mellan olika platser och mellan olika trafikantgrupper 
är också betydande. Ytterligare en brist med de direkta metoderna är att bakomliggande, bete-
enderelaterade aspekter samt eventuella olycksutlösande faktorer vanligen inte går att utläsa 
ur tillgänglig olycksstatistik. Detta medför att det ofta är svårt att dra direkta slutsatser av rap-
porterade olycksfall. 
 
2.5.2 Indirekta metoder 
Indirekta metoder innefattar beteendeobservationer av olika slag. Till denna kategori räknas 
faktorer såsom konflikter, exponering, hastigheter och andra effektmått som inte direkt kan 
relateras till olyckor men som är nära relaterat till ovan nämnda direkta metoder. De indirekta 
metoderna används ofta i studier då samband mellan beteende och säkerhet önskas studeras.  
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Vid utvärdering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder används ofta indirekta metoder eftersom 
det gör det möjligt att snabbare dra slutsatser om förändringar i olycksrisk än om olycksstati-
stik skulle ha använts. Av stor vikt är att reliabilitet och validitet för valda metoder prövas. De 
indirekta metoderna måste registreras på ett tillförlitligt sätt och det måsta även vara möjligt 
att konstatera att olycksrisken beskrivs på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär samtidigt att 
indirekta metoder måste kunna relateras till direkta metoder. Generellt kan de indirekta meto-
derna anses ha en tämligen god reliabilitet men ofta en lägre eller i en del fall okänd validitet. 
Nedan ges kortfattat exempel på olika indirekta metoder som kan ses som etablerade.  
 
Konfliktteknik 
Konflikttekniken är en metod som syftar till att mäta risken för att råka ut för en olycka. Den 
första utvecklade tekniken för att mäta trafiksäkerhet genom att registrera olyckstillbud, eller 
konflikter, presenterades vid General Motors i USA 1968 (Englund et al, 1998). Med en kon-
flikt avses en oönskad händelse som i likhet med trafikolyckor uppkommer till följd av att 
interaktionen mellan fordon - miljö - trafikant ej fungerar. Det definieras som varje situation 
där två trafikanter skulle ha kolliderat om ingen av dem vidtagit en avvärjande manöver 
(Berggren, 2002). En svensk modell för konfliktstudier har utvecklats av institutionen för tra-
fikteknik vid Tekniska högskolan i Lund. Denna modell utgår från hypotesen att det finns ett 
samband mellan konflikter av en minsta allvarlighetsgrad och trafikolyckor. I den svenska 
konflikttekniken görs en distinktion mellan allvarliga och lindriga konflikter (se Figur 4). En 
allvarlig konflikt kännetecknas av att man ofrivilligt försätts i en farlig situation. För att defi-
niera relevanta händelser används begreppet Tid till Olycka, TO, vilket är den tid som återstår 
från det att avvärjningen påbörjas till dess att kollisionen skulle ha inträffat såvida trafikanter-
na fortsatt med oförändrade hastigheter och riktningar (Den svenska konflikttekniken, 1992). 
Konfliktstudier enligt den svenska modellen görs genom att konflikter mellan trafikanter ana-
lyseras utifrån uppgifter om avstånd och hastighet mellan trafikanterna.   

 

 
Figur 4. Elementarhändelser med olika allvarlighetsgrad (enligt Hydén) 

 
Som framgår av Figur 4 kan trafiksäkerhet liknas vid en pyramid där andelen olyckor endast 
utgör en liten del. Andelen olyckor utgör endast en begränsad mängd av all trafik varför po-
tentiella olyckssituationer måste studeras för att få en ökad kunskap och bättre insikt om vad 
som förorsakar trafikolyckor.  
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Säkerhetsindikatorer 
Säkerhetsindikatorer är en metod som kan användas för att studera sambandet mellan beteen-
den och olycksutfall. Med säkerhetsindikator avses här någon variabel utöver olyckor och 
antal skadade som kan användas för att mäta förändringar av säkerheten. En säkerhetsindika-
tor bör dessutom kunna mätas med hög tillförlitlighet och ha ett kausalt samband med antalet 
skador och olyckor. Den ska också vara enkel att förstå (Transport Safety Performance Indi-
cators, 2001). Ett stort antal faktorer bidrar till uppkomsten av trafikolyckor och att människor 
skadas i trafiken. Trafikanters beteende och deras fysiska sårbarhet är dock frekvent före-
kommande faktorer. Flera aspekter av trafikanters beteende inverkar till antalet olyckor. Följ-
aktligen förekommer ett flertal potentiella säkerhetsindikatorer. Dock kan inte alla indikatorer 
anses ha samma vikt varför ett urval av de mest betydelsefulla måste göras. Generellt kan en 
indikators betydelse uttryckas genom dess relation till antalet olyckstillbud, vilket kan mätas 
på ett flertal olika sätt. Indikatorer kan även delas in efter den nivå de avser att beskriva trafi-
ken, från ett makroskopiskt till ett mikroskopiskt perspektiv.  
 
� Makroskopiskt perspektiv 
Makroskopiska indikatorer är relaterade till den primära funktionen i ett vägnät, vilken är att 
ge transportservice. Detta mäts ofta som vägsektionens förmåga att möjliggöra effektiv och 
säker fordonstrafik (Ekdahl & Braban-Ledoux, 2002 s.3). Allmänna körbeteendet studeras i 
regel genom att indikatorer som karakteriserar hastighetsfördelningen analyseras. Dessa indi-
katorer innefattar vanligen medelhastighet, hastighetens standardavvikelse eller 15:e och 85:e 
percentilen. Med 15:e respektive 85:e percentilen avses den hastighet som 15 % respektive 85 
% av alla fordon kör lika med eller under. Ytterligare parametrar som kan beräknas utifrån 
hastighetsfördelningen är exempelvis andelen fordon som överskrider hastighetsgränsen. Där-
igenom fås ett mått på hur väl förarna accepterar givna hastighetsbegränsningar på en given 
sträcka.  
 
� Mikroskopiskt perspektiv 
Mikroskopiska indikatorer är relaterade till den individuella föraren genom att enskilda trafi-
kanters beteende i enskilda interaktioner analyseras. Till dessa indikatorer räknas exempelvis 
avstånd mellan fordon och individuella hastigheter. Även sammansatta indikatorer som base-
ras på andra mikroskopiska effektmått kan räknas hit. Mikroskopiska indikatorer kan exem-
pelvis användas för att ge en insikt i förändringar i körbeteende under olika förhållanden. Där-
igenom fås en uppfattning om vilka risker förarna tar. Genom att medelvärdesbilda mikrosko-
piska indikatorer fås en beskrivning av körbeteendet på makroskopisk nivå.  
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3. Faktorers inverkan på trafiksäkerhet 
 
Detta kapitel syftar till att ge en introduktion till olika faktorers betydelse för trafiksäkerhet. 
Avsikten är att presentationen av olika faktorer ska göras utifrån de effektmått eller säkerhets-
indikatorer som kommer att ingå i kommande analysdel. Kapitlet inleds med inledande moti-
vering för val av indikatorer och följs av en närmare redogörelse för respektive effektmåtts 
inverkan på trafiksäkerhet i olika avseenden. I avsnittet om hastighet i kritiska situationer re-
fereras till ett flertal studier som gjorts avseendes trafikanters bristande hastighetsanpassning 
vid sådana situationer. Då inget annat anges har påvisade samband hämtas från sammanställ-
ning gjord av Várhelyi (1996a; 1996b). I löpande text anges även studiernas originalkälla.   
 

3.1 Val av indikatorer 
Val av indikatorer vid tillämpandet av en ny åtgärd eller vid en allmän trafiksäkerhetsstudie 
styrs av dess syfte. Det primära syftet i detta arbete är att använda indirekta mått (indikatorer) 
som kan användas för att analysera trafiksäkerhetsrisker kopplade till trafik- och väderförhål-
landen. Vid direkta mätningar av trafiksäkerhetsåtgärder anses hastighet och hastighetssprid-
ning vara de viktigaste indikatorerna för bedömning av trafiksäkerhet (Lind, 1998). Samban-
det mellan hastighet, hastighetsspridning och antalet olyckor visar på den stora betydelse som 
medelhastighet och standardavvikelse har för olycksfrekvensen. Inte endast högre medelhas-
tighet utan även högre standardavvikelse leder till ökad olycksrisk. Detta motiverar således 
varför medelhastighet och hastighetens standardavvikelse bör utgöra en viktig aspekt vid be-
dömning av trafiksäkerhet. Även tidsavståndet mellan fordon kan ses som en vanligt före-
kommande indikator då korta tidsavstånd anses vara farliga ur säkerhetshänseende. Detta mo-
tiverar således varför dessa indikatorer i någon mån bör ingå vid en trafiksäkerhetsanalys.  
 
Nedan redovisas dessa indikatorers betydelse utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. Dessutom 
introduceras en sammansatt säkerhetsindikator som kan användas för att studera hur körbete-
endet förändras vid skiftande trafik- och väderförhållanden. En tydlig distinktion måste i detta 
fall göras mellan påverkan på den individuella föraren, på det enskilda vägnätet samt på na-
tionell nivå (Kallberg & Toivanen, 1997). Det förslag till indikatorer som presenteras nedan 
gör en ansats att beskriva trafiksäkerhet främst ur ett mikroskopiskt perspektiv. Då hastighet 
ofta anges i form av medelhastighet medför detta att även ett makroskopiskt perspektiv måste 
beaktas.  
 

3.2 Hastighet 
Vid sidan av vägtransportssystemets fysiska utformning är hastighet den enskilt viktigaste 
faktorn för att åstadkomma en förbättrad trafiksäkerhet (Rydmell, 1999). Hastigheten är inte 
bara avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka utan har genom människans 
förmåga och begränsningar även en starkt bidragande orsak till att olyckor inträffar. Hastighe-
ten kan därmed relateras till trafiksäkerhet i två grundläggande avseenden:  
 

I. Det fysikaliska sambandet mellan energi, massa och hastighet. 

II. Högre hastigheter medför mindre tid för den enskilda föraren att reagera på faror samt 
för andra trafikanter att reagera för fordonet.   

 
Förutsatt att relation ett gäller så uttrycks detta som den relativa svårighetsgraden av olycks-
fall vid olika hastigheter.  
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Om relation två gäller så uttrycks detta som det relativa antalet olyckor vid olika hastigheter 
(Synthesis of Safety Resarch Related to Speed and Speed Limits, 2004). Genom att påverka 
hastighetsnivån finns således en stor potential att uppnå en ökad trafiksäkerhet. 
 
3.2.1 Hastighet och olyckors svårighetsgrad 
Hastigheten är den enskilt viktigaste faktorn vad avser konsekvensen av en olycka. Relationen 
kan enkelt påvisas genom grundläggande fysikaliska lagar. Den kinetiska energin hos ett for-
don i rörelse är en funktion av dess massa och kvadraten på hastigheten enligt  
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där Ek avser den kinetiska energin, m betecknar massan hos fordonet och v dess hastighet. Då 
den kinetiska energin ökar med kvadraten på hastigheten är det inte svårt att inse att skaderis-
ken och effekterna av skadorna således ökar evident med ökande hastighet. Litteraturen inom 
detta ämnesområde är mycket omfattande och ett stort antal studier har presenterats där ex-
empelvis trafiksäkerhetssituationen och hastighetsnivån analyserats före och efter det att has-
tighetsgränser ändrats i olika miljöer. Jämförelser mellan olika studier uppvisar stora likheter 
vad gäller effekterna av ökade hastigheter.  
 
En mängd modeller har utarbetats som visar på sambandet mellan hastighetsnivå och olycks-
risk. En av de mer uppmärksammade sambanden torde vara den så kallade ”Potensmodellen” 
(Nilsson, 2000). I en empirisk landsvägsstudie konstaterades att antalet personskadeolyckor 
förändrades med den relativa hastigheten i kvadrat. Detta samband gällde både när hastighe-
ten sänktes och höjdes. En tydlig effekt av studien var att de allvarligaste trafikolyckorna hade 
ett starkare samband med hastigheten jämfört med totala antalet olyckor. Antalet olyckor med 
svårt skadade ökar med tredje potensen på förändringen av medelhastigheten medan antalet 
olyckor med dödade ökar med fjärde potensen. En sammanställning av samband mellan has-
tighet och olycksrisk enligt Potensmodell återges i Tabell 1. Motsvarande samband gäller 
även för beräkning av antalet skadade personer. För närmare redogörelse av påvisade resultat 
hänvisas till studiens Nilsson (1982). 
 

Tabell 1. Samband mellan hastighet och antal olyckor enligt Potensmodellen 
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Nab = antal olyckor med skadade innan hastighetsändring 
Nab = antal olyckor med skadade efter hastighetsändring 
va = medelhastighet innan ändring 
vb = medelhastighet efter ändring 
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Nab = antal olyckor med svårt skadade innan hastighetsändring 
Nab = antal olyckor med svårt skadade efter hastighetsändring 
va = medelhastighet innan ändring 
vb = medelhastighet efter ändring 
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Nab = antal olyckor med dödade innan hastighetsändring 
Nab = antal olyckor med dödade efter hastighetsändring 
va = medelhastighet innan ändring 
vb = medelhastighet efter ändring 
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Genom att redovisa hur en förändring av medelhastigheten påverkar olyckors svårighetsgrad 
är det möjligt att påvisa vilka effekter som kan förväntas vid förändring av exempelvis gäl-
lande hastighetsbegränsning. En förutsättning för en sådan kvantitativ analys är dock att kän-
nedom finns om antalet personskadeolyckor och/eller antal skadade i den aktuella miljön samt 
att hastighetsnivån för den aktuella olycksperioden kan skattas (Nilsson, 2000). Uppgift krävs 
om hastighetsnivå och inte om gällande hastighetsgräns. Om hastighetsgränsen ändras måste 
den nya hastighetsnivån skattas. Modellen kan inte användas för att skatta antalet skadade 
efter en förändring av hastighetsnivån då olycksmateriel inte finns tillgänglig för perioden 
innan ändring genomfördes. Möjlighet finns dock att bedöma hur det relativa antalet olyckor 
påverkas av en ändrad hastighetsnivå. 
 
3.2.2 Hastighetsspridning och olycksfrekvens 
Relationen mellan hastighetsspridning och olycksfrekvens kan beskrivas på ett flertal sätt. I 
en banbrytande amerikansk studie omfattandes 10 000 förare på 970 km två- och fyrfältsvägar 
fann Solomon (1964) att sambandet mellan hastighet och olycksfrekvens kunde illustreras 
som en U-formad kurva (Holmén et al, 2002 s.19). Studien gjordes genom att uppskattade 
hastigheter från tillgängliga olycksrapporter jämfördes med uppmätta hastigheter vid repre-
sentativa punkter inom varje studerad sektion. Resultaten visade att sannolikheten för att råka 
ut för en olycka var lägst för hastigheter som låg nära medelhastigheten. En större avvikelse 
från medelhastigheten, i negativ och positiv riktning, innebar samtidigt en ökad olycksrisk, se 
Figur 4. Solomon indikerade att hastighetsspridningen hade större betydelse för uppkomsten 
av olyckor än hastighetsnivå.  

 
Figur 5. Samband mellan hastighetsspridning och olycksfrekvens (enligt Solomon) 

 
Hastighetsspridningens stora betydelse för olycksrisken verifieras av flera andra studier som 
gjorts. En viktig förklaring för att beskriva sambandet mellan hastighetsspridning och olycks-
risk är att antalet omkörningar blir färre då hastighetsspridningen är liten. Trots flertalet studi-
er där ett klart samband mellan hastighet och olycksfrekvens påvisats så är detta förhållande 
svårare att bevisa än det tydliga sambandet mellan hastighet och konsekvenserna av en olycka 
(Hummel & Lynnman, 2002). Flera sentida studier har också ifrågasatt teorin om hastighets-
spridningens avgörande betydelse för antalet olyckor.  
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Ett argument som använts mot denna teori har varit att om konflikter som uppstår till följd av 
hastighetsskillnader mellan fordon skulle vara avgörande för olycksrisken, så borde detta in-
nebära ett stort antal registrerade olyckor med två eller flera fordon färdandes i samma rikt-
ning. En sammanställning av olycksstatistik som gjorts visar dock att endast en tredjedel av 
alla olyckor och 5 % av alla dödsolyckor utgörs av sådana olyckor (Hummel & Lynnman, 
2002). Liknande erfarenhet har erhållits vid en svensk studie där det konstaterats att antalet 
olyckor relaterade till omkörningar och upphinnanden är begränsad och förekommer främst 
vid korsningar (Hummel & Lynnman, 2002).  
 
Resultat från tidigare studier där en överrepresentation i olycksstatistiken konstaterats av an-
delen fordon med låga hastigheter har av dem som ifrågasatt dessa teorier förklarats med att 
dessa fordon saktat ned till följd av en manöver eller för att anpassa sig efter en given trafiksi-
tuation. Således är det dessa faktorer som förorsakat olyckorna och inte hastighen i sig 
(Hummel & Lynnman, 2002). Trots att flera studier gjorts där sambandet mellan hastighets-
spridning och olycksfrekvens ifrågasatts så har denna relation blivit alltmer accepterad i takt 
med ökad kunskap. Grunden för den ökade övertygelsen förklaras främst med det ökade anta-
let studier som gjorts av verkliga förhållanden men även av det faktum att olika sätt att stude-
ra sambandet mellan hastighet och olyckor indikerar samma sak. Trots att de studier som 
gjorts ofta baserats på olika metoder så har resultaten lett till liknande slutsatser om att in-
blandning, och därmed olycksfrekvens, ökar med hastigheten på alla typer av vägar och oav-
sett vem som kör. Skillnader i beräkningar av hur stor denna effekt är speglar de osäkerhets-
faktorer som de olika studierna medför. En ofta tillämpad huvudregel är att en sänkning av 
medelhastigheten med 1 km/h leder till en minskning av antalet personskadeolyckor med 3 % 
(Várhelyi, 1996b). 
 

3.3 Hastighet i kritiska situationer 
Även om tillgänglig forskning klart visar på hastighetens stora betydelse för trafiksäkerheten 
så är det inte möjligt att endast tala om hastigheten som en enskild faktor. För en mer kom-
plett bild bör hastigheten ställas i relation till omgivande faktorer som väg- och väderförhål-
landen. Att inte anpassa hastigheten efter dessa faktorer är i sig en väsentlig olycksfaktor 
(Vägverket, 1995).  
 
3.3.1 Väglag och friktion 
Att väglaget har en stor betydelse för trafiksäkerheten måste ses som uppenbart. Väglagets 
kondition uttrycks vanligen genom rådande friktion. Friktion har en påtaglig betydelse för 
trafiksäkerheten då det direkt påverkar faktorer som bromssträcka och sladdbenägenhet. En 
stor del av alla olyckor som sker vid ogynnsamma väg- och väderleksförhållanden inträffar 
också till följd av minskad friktion mellan vägyta och fordonshjul. Vid förekomst av exem-
pelvis snö, is eller våt vägbana försämras friktionen avsevärt vilket leder till en påtaglig ök-
ning av olycksrisken. Detta kan ses mot bakgrund av att friktionen är omvänt proportionell 
mot bromssträckan enligt  

g

v
kaBromssträc

⋅⋅
=

µ2

2

 

 
Ett lägre värde på friktionskoefficienten, µ, leder till en ökning av bromssträckan. I samband 
med nedsatt friktion uppträder även fenomen som att förare bromsar in då de upptäcker för-
sämringar av vägytans kondition. Detta kan i sin tur leda till flera tänkbara scenarion såsom 
påkörning av framförvarande fordon, sladd etc. Friktion uppträder med olika värden för skilda 
typer av bromssystem, däck etc., även vid samma passagetidpunkt.  
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Dessutom har typ av vägbeläggning och beläggningens ålder en betydande inverkan. Därut-
över har väghållningsåtgärder stor inverkan på friktionen, inte minst vintertid då åtgärder vid-
tas för att minska vägbanans frystemperatur. Vidare finns ett påvisat samband mellan friktion 
och hastighet. På våta vägbanor minskar exempelvis friktionen med ökande hastighet. Detta 
innebär att det i regel är mycket svårt att bedöma friktionsvärden för enskilda fordon varför 
ofta genomsnittliga värden måste skattas för olika förhållanden. Även vid bedömning av ge-
nomsnittliga friktionsvärden finns en stor variation om vad som kan anses vara normala frik-
tionsvärden vid olika väglag. För att ge uppfattning om storleksordningen för friktionsvärden 
vid varierande väg- och väderförhållanden kan exempelvis följande värden antas: 0,9 vid torr 
vägbana, 0,3 vid snö samt 0,2 vid is (Lind, 1998). Denna indelning kan ses som tämligen grov 
samtidigt som angivna värden anses vara höga. I en studie gjord av Várhelyi (1996b; Várhelyi 
et al, 2003) för bedömning av konstant bromssträcka vid olika väglag antogs torrt väglag re-
presentera friktion 0,5, vått väglag 0,3-0,4 och halt väglag 0,1-0,2. En jämförelse av angivna 
approximativa värden enligt Vägverket ger friktion 0,7-0,8 vid torr, asfalterad barmark, 0,2 
vid vinterväglag samt 0,1-0,15 vid mycket svår halka och underkylt regn (Várhelyi, 1996a). 
Även om det inte är alldeles enkelt att bedöma friktionen i en given situation torde det ändå 
stå helt klart att försämrade vägförhållanden klart bidrar till en minskad friktion. 
 
Studier som gjorts visar att andelen olyckor på våta vägbanor ökar avsevärt för värden på frik-
tionskoefficienten som understiger 0,3-0,4. Friktionskoefficienter som överstiger detta värde 
har dock liten inverkan på andelen olyckor på våta vägbanor (Várhelyi, 1996a). På våt vägba-
na minskar bromsfriktionen med ökande hastighet. I en studie gjord av Carlsson (1979) påvi-
sades ett klart samband mellan kritisk hastighet och mängd vatten på vägytan i samband vid 
tillfällen med vattenplaning. Resultaten från studien visa att risken för vattenplaning vid lägre 
hastigheter ökade proportionellt med mängden vatten på vägytan. En hastighet av 90-100 
km/h blir kritisk vid ett vattendjup av 1 mm på slät vägyta och mer än 4 mm på ojämn vägyta. 
Även i samband med halt väglag finns ett antal studier som visar på den ökade olycksrisken. 
Resultaten från olika studier är dock mycket varierande. En finländsk studie har exempelvis 
visat en ökning av olycksrisken med 20 gånger vid halt väglag medan en liknande norsk stu-
die påvisat en ökning av olycksrisken med 2,5 gånger. Även svenska studier som gjorts har 
lett till olika resultat. Carlsson (1976) visade på en ökning av olycksrisk med 10 % vid våt 
vägbana och en ökning med 5 gånger på vägyta med is och snö jämfört med torr barmark un-
der vinterhalvåret. I en liknande studie baserad på försäkringsanmälningar visade Schanders-
son (1986) på en ökad risk med upp till 9 gånger jämfört med torrt väglag.   
 
3.3.2 Väderförhållanden 
Väglagets betydelse för trafiksäkerheten har påvisats i föregående avsnitt. Väglagets kondi-
tion är i sin tur direkt relaterat till rådande väder. Till följd av det elementära sambandet mel-
lan väder och väglag kan det ofta vara svårt att göra en distinktion mellan dessa faktorer. Ne-
derbörd i form av t.ex. regn ger upphov till våta vägbanor som direkt inverkar på friktionen. 
Samtidigt uppstår även andra effekter av regn som i sig har direkta trafiksäkerhetseffekter. 
Med andra effekter avses i första hand försämrade siktförhållanden. I en engelsk studie av 
Sabey (1973) påvisades en ökning av olyckskvoten med 1,5 gånger på våt vägbana jämfört 
med motsvarande torr vägbana. Studien visade att omkring hälften av antalet personskador 
kunde förklaras med en minskad friktion och att nedsatt sikt bidrog till resterande del. Schan-
dersson (1993) visade i en studie att vid en dag med lite regn så minskade olyckskvoten med 
mellan 0-10 % jämfört med dagar utan regn. Dagar med mycket regn kunde olyckskvoten 
däremot vara 50-100 % högre jämfört med dagar utan regn.  
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Detta indikerar att olycksfrekvensen varierar mycket lite vid små regnmängder men vid ökad 
intensitet stiger antalet olyckor snabbare än linjärt. I en annan studie av Schandersson (1983) 
konstaterades att i samband med snöfall så ökar olycksrisken hastigt redan vid relativt små 
nederbördsmängder. Risknivån stabiliseras sedan vid en risknivå som är omkring 3-5 gånger 
större än normalt vid nederbördsmängder som överstiger 5-10 mm. Vid dagar med både snö 
och regn är motsvarande ökning av risknivå 2,5-3 gånger jämfört med normalt. Samma studie 
visade även att för både snö och kombination av snö och regn gäller att olycksrisken är störst 
på vägsträckor med de högsta hastigheterna och lägst med de lägsta hastigheterna. En sam-
manställning av olika studier för hur olycksrisken varierar vid olika väg- och väderförhållan-
den redovisas i Tabell 2 (Várhelyi, 1996a). 

 
Tabell 2. Relativa risknivåer vid olika väg- och väderförhållanden 

 

Förhållande Olycksrisk (antal fordon/fordonskm) Studie 
Torr vägbana, dagsljus 
 

1  
 

Våt vägbana 1,5 
1,1 

(Sabey, 1973) 
(Carlsson, 1976) 

Halka  5  
9  

(Carlsson, 1976) 
(Sabey, 1986) 

Regn 1,5 – 2,0 (Schanderson, 1993) 

Snöfall 1,5 – 5,0 (Schandersson, 1980) 
 
Av Tabell 2 framgår att hal vägbana och snöfall ger de klart största riskökningarna jämfört 
med bar och torr vägbana i dagsljus. De stora variationerna mellan olika studier måste anses 
vara normalt då denna form av riskmått används. En förklaring till skillnader i resultat ligger 
sannolikt i använda definitioner. Begreppet snöfall kan exempelvis tolkas olika och dessutom 
finns ingen enhetlig metod för hur variationer i snöfallets omfattning ska beaktas. Komplexi-
teten är särskilt påtaglig under vinterförhållanden då till synes liknande förhållanden för olika 
väglag kan ha varierande friktionsvärden. Dessutom kan friktionen variera längs och tvärs en 
specifik vägsträcka. Dessa faktorer kan förklara en del av skillnader i resultat av gjorda studi-
er avseendes samband mellan friktion och olycksrisk på hal vägbana. För torra eller våta, ej 
betäckta vägar är friktionsvärdena betydligt mer stabila och skiftar inte i samma omfattning. 
Tolkning av redovisade riskvärdena bör dessutom göras med viss försiktighet eftersom förar-
beteendet påverkas av ett stort antal bakomliggande faktorer som hänför sig till vägmiljön. 
Dessa faktorer är samtidigt mycket svåra att separera från varandra. En påvisad högre olycks-
risk i mörker kan bero på andra faktorer än mörkret i sig. Exempelvis kan minskad trafik-
mängd och högre hastigheter bidra till den ökade olycksrisken.  
 

3.4 Tidsavstånd 
Hastigheten och omgivande yttre faktorers stora betydelse för trafiksäkerheten har redan påta-
lats. Även avståndet mellan två på varandra följande fordon har stor inverkan för trafiksäker-
heten. Ett kort avstånd mellan fordonen medför en avsevärt ökad risk för kollision. Avståndet 
mellan fordon kan principiellt uttryckas på två olika sätt, antingen genom avståndet i tid eller 
genom avståndet i sträcka. Av dessa två mått är sannolikt tidsavståndet enklare för den en-
skilde föraren att uppskatta varför detta mått anses vara lämpligare att använda. Tidsavståndet 
är också inom litteraturen det mest frekvent förekommande begreppet. Tidsavståndet kan 
även användas för att uttrycka trafikflödet genom att ett genomsnittligt tidsavstånd beräknat 
över en viss tid motsvarar inversen på flödet.  
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Trafikflöde, q, kan således uttryckas som antalet fordon, n, per tidsenhet, t, enligt  

t

n
q =

 

Detta innebär att vid en trafiksäkerhetsanalys där tidsavstånd mellan fordon beaktas så bör 
inte genomsnittsvärden användas för att bedöma risknivåer. Detta då medelvärdesbildning av 
tidluckan ger ett direkt mått på trafikflödet. Istället är det mer relevant att i ett mikroskopiskt 
perspektiv studera tidsavståndet mellan enskilda fordon. Ur trafiksäkerhetshänseende är detta 
avstånd särskilt intressant i situationer där fordon tvingas anpassa sina hastigheter efter var-
andra. Inte minst i situationer med risk för upphinnande är tidsavståndet en betydande faktor. 
Detta innebär således att situationer där fordon antas befinna sig i interaktion med varandra är 
av störst intresse. Detta kräver dock ett tydliggörande av vad som avses med interaktion. 
  
3.4.1 Tidsavstånd och tidlucka 
Tidsavståndet mellan två på varandra följande fordon kan uttryckas på två olika sätt eftersom 
längden på fordonen upptar en del av avståndet, samtidigt som fordonen i regel är olika långa. 
Därför bör de egentliga tidsavstånden mellan fordonen beskrivas som om fordonen vore 
punktformiga (Nilsson, 1994). Detta avstånd mäts enklast som tiden mellan passage av re-
spektive fordons framhjul. Detta sätt att mäta benämns tidsavstånd eller time headway enligt 
motsvarande engelska uttryck och definieras som 

v

dx
t =∆

 

där ∆t utgör skillnaden i tid mellan fordonen, dx avståndet mellan fordonen och v är hastighe-
ten hos det efterföljande fordonet. Om hänsyn tas till fordonens längd kan tidsavståndet delas 
in i det framförvarande fordonets längd samt luckan i tid från framförvarande fordons bakkant 
till bakomvarande fordons framkant. Den senare delen uttrycker den egentliga tidluckan eller 
timegap vilket är motsvarande engelska uttryck (Nilsson, 1994), se Figur 6. Trots att en di-
stinktion kan göras mellan begreppen tidsavstånd och tidlucka finns inga allmänt vedertagna 
definitioner varför tidsavstånd vanligen används synonymt med tidlucka. 

 

Figur 6. Illustration av tidlucka respektive tidsavstånd 
 
Av de två olika sätt som finns för att beskriva tidsavståndet används det första i regel för att 
beskriva trafikprocessen medan det andra bättre förklarar trafiksäkerhetsaspekten. Till följd av 
mättekniska faktorer har det i regel inte varit möjligt att direkt ange den verkliga tidluckan. 
Även inom litteraturen är tidlucka det vanligast förekommande begreppet (Nilsson, 1994). 
Därför kommer även i denna rapport, såvida ingenting annat anges, begreppet tidlucka att 
användas, trots att det är verkliga tidsavståndet som avses. 
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3.4.2 Hindrade fordon 
Då detta arbete syftar till att studera fordon som anses vara hindrade eller i interaktion med 
omgivande trafik är ett klargörande av detta begrepp viktigt. Hindrade fordon utgörs av for-
don som bildar kolonner eller köer med en växelverkan mellan två eller fler på varandra föl-
jande fordon. Interaktionen består i att förarna anpassar avstånd och hastighet till omgivande 
trafik för att undvika en kollision. Som gräns för när två fordon anses interagera med varandra 
används tidsavståndet mellan två på varandra följande fordon.. I en studie gjord av Vogel 
(2002) där en jämförelse av säkerhetsindikatorerna tidlucka och Tid till kollision (TTC) gjor-
des, användes tidsavstånd ej överstigandes 6 sekunder som gränsvärde för när två fordon an-
ses interagera med varandra. Andra studier som gjorts visar exempelvis att 5 sekunder är ett 
vanligt förekommande gränsvärde. Generellt kan tidsavstånd mindre än 4 till 6 sekunder be-
traktas som normalt för när fordon antas interagera med omgivande trafik (Lundkvist, 1994). 
Samtidigt bör situationer där en hastighetsskillnad mellan två på varandra följande fordon 
beaktas med viss försiktighet. I fall där hastighetsdifferensen är större än noll kan det exem-
pelvis vara fråga om en omkörningssituation eller annan situation där fordonen av något skäl 
momentant distanseras från varandra. En negativ hastighetsdifferens kan på motsvarande sätt 
indikera upphinnande av framförvarande fordon, första fasen i en omkörningssituation eller 
att avståndet mellan fordonen minskar till följd av en kösituation (Nilsson, 1993). För att und-
vika dessa svårtolkade situationer kan därför ett villkor införas där hastighetsskillnaden mel-
lan två på varandra följande fordon ej får överstiga 4 km/h (Lundkvist, 1994). Detta kan ses 
som ett mer ett korrekt angreppssätt då man vill beräkna andelen fordon med för korta tid-
luckor. Ur trafiksäkerhetshänseende måste onekligen samtliga fordon med ett avstånd under-
stigandes ett givet värde vara intressanta att studera. En inledande omkörning innebär inte per 
automatik att risk för kollision med framförvarande fordon undviks.  
 
3.4.3 Köstabilitet 
Med köstabilitet avses motstånd mot störningar i en given situation (Ekdahl et al, 1998). Om 
exempelvis ledande fordon i en kö plötsligt sänker farten, och föraren i efterföljande fordon 
reagerar för långsamt kommer denne förare att överreagera med kraftig retardation och acce-
leration. En instabil situation har uppkommit. I köer beståendes av ett flertal fordon kan stör-
ningen fortplantas och förstärkas längs raden av fordon (Ekdahl et al, 1998). För att undvika 
en instabil situation kan kortaste tidsavstånd mellan två på varandra följande fordon skattas 
med exempelvis Forbes teori (May, 1990). Enligt Forbes ska tidsavståndet mellan framförva-
rande fordons bakkant och bakomvarande fordons framkant vara större än reaktionstiden vil-
ket kan uttryckas som  

vlT /min += τ  

där Tmin utgör minsta godtagbara tidlucka, τ är reaktionstiden, l är fordonets längd och v är 
hastigheten.  
 
3.4.4 Minsta trygga tidsavstånd 
Forbes teori förutsätter en konstant bromsverkan. Som tidigare konstaterats varierar retarda-
tionsförmågan kraftigt mellan olika fordon till följd av skillnader i friktion men även typ av 
bromssystem har stor inverkan. Dessa effekter anses ha störst inverkan på icke torrt väglag 
(Holmén et al, 2002).  
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Skillnaden i bromssträcka mellan två fordon som färdas med samma hastighet kan med klas-
sisk fysik skrivas som 
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där g är gravitationskonstanten (9,81 m/s2), µ1 och µ2 är friktionskoefficienterna för respektive 
fordon samt k = µ1/ µ2. Ovan har µ1 antagits vara större än µ2, dvs. k>1. Om detta förhållande 
gäller krävs en extra tidsmarginal för att kompensera för tidsskillnaden i bromssträcka och 
därigenom undvika en kollision. Forbes teori kan därigenom skrivas som  
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Då bromsförmågan för varje enskilt fordon ej är känt måste uttrycket generaliseras på basis av 
mätningar av friktion för olika typer av väglag. Det torde dock stå helt klart att värdet på 
minsta säkra tidlucka ej är konstant då den beror av hastighet samt typ av väglag och däck 
(Ekdahl et al, 1998).  
 

3.5 Distance to Collision 
Medelvärden och fördelningar av hastigheter och tidluckor är i sig mycket viktiga parametrar 
vid bedömning av trafiksäkerhet. En teori är dock att betraktat var för sig så ger dessa para-
metrar endast begränsad information. Exempelvis tas ingen hänsyn till friktionens påvisade 
betydelse för trafiksäkerheten. För att ge en god beskrivning av den dynamiska trafiksäker-
hetssituationen är därför en kombination av hastighet och tidluckor på individnivå nödvändig 
(Ekdahl, 2002). 
 
Förhållandet mellan två fordon i interaktion med varandra kan kombineras genom att en ny 
storhet som benämns Distance To Collision, DTC, beräknas. På svenska används vanligen 
begreppet avstånd till kollision. I denna rapport kommer fortsättningsvis den engelska be-
nämningen att användas. DTC utgår från teorin att om förare av framförvarande fordon råkar 
ut för någon form av incident och till följd av detta antas bromsa med full kraft, så ska föraren 
av bakomvarande fordon kunna stanna sitt fordon innan incidentplatsen passeras. Ett negativt 
värde på DTC innebär att om framförvarande fordon råkar ut för en incident så kommer inte 
bakomvarande fordon att hinna bromsa före incidentplatsen. Detta innebär att det finns en risk 
för kollision mellan fordonen. I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att det rör sig 
om en risk för kollision. I det avseendet är därför begreppet avstånd till kollision missvisande. 
Ett mer korrekt uttryck torde vara avstånd till incidentplats. I det fall framförvarande fordon 
råkar ut för en incident kommer detta fordon sannolikt att förflytta sig en specifik sträcka och 
därmed inte befinna sig på incidentplatsen. I de fall då DTC uppvisar ett negativt värde anger 
dess absolutbelopp den sträcka som det bakomvarande fordonet kommer att passera incident-
platsen. DTC kan därmed uttryckas som 

 
Distance to Collision = fordonsavstånd – stoppsträcka 

 
I Figur 7 illustreras grafiskt vad som avses med fordonsavstånd respektive stoppsträcka vid 
interaktion mellan två på varandra följande fordon.  
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Figur 7. Principiell skiss av komponenter ingåendes i DTC  

 
Som redan nämnts i föregående stycke så görs beräkning av DTC dels från de uppmätta vari-
ablerna hastighet och tidlucka, dels av de uppskattade storheterna reaktionstid och friktion. 
Matematiskt kan beräkningen av Distance to Collision härledas enligt följande:  
 

vttåndFordonsavs ⋅∆=  (1) 
 

µ

2vk
tvkaStoppsträc r

⋅
+⋅=  (2) 

där 
 v = hastighet i m/s (bakomvarande fordon) 

 ∆t = tidlucka mellan fordon i sekunder 

 tr = reaktionstid i sekunder (bakomvarande fordon) 

 k = konstant som uppgår till 0,5/g där g är gravitationskonstanten (9,81 m/ss) 

 µ = friktionskoefficient   

 
Detta ger efter förenkling att DTC kan skrivas som 
 

 






 ⋅
−−∆⋅=

µ

vk
ttvDTC r  (3) 

 
Då stoppsträckan (2) utgör en komponent i DTC finns uppenbara likheter med teorierna om 
”konstant bromssträcka”. Med konstant stoppsträcka avses att hastigheten dimensioneras efter 
rådande friktion så att fordonet ska kunna stannas på samma sträcka oberoende av friktion. 
Detta innebär att föraren ska kunna stanna sitt fordon på samma sträcka vid exempelvis för-
sämrade väg- och väderförhållanden som vid torrt väglag (Várhelyi et al, 2003). Som referens 
används normala väg- och väderförhållanden för en given vägsträcka. DTC kan ses som en 
utveckling av detta begrepp genom att hänsyn tas till framförvarande fordon. Dessutom skiljer 
sig DTC från konstant bromssträcka i det avseendet att för konstant bromssträcka så tas ingen 
direkt hänsyn till att bromssträckan under normala förhållanden är tillräcklig. För DTC gäller 
att bakomvarande fordon ska hinna stanna innan det att incidentplatsen passerats och därmed 
undvika en i teorin möjlig kollision. DTC uppvisar även stora likheter med konfliktteknik som 
tidigare omnämnts (se avsnitt 2.5.2). Till skillnad från denna teknik där tid till kollision an-
vänds för att bedöma risksituationer i trafiken, så baseras DTC på avstånd i meter för att be-
döma trafikfarligt beteende. Som redan påtalats bör DTC främst användas för att bedöma risk-
förändringar i olika situationer.  

Efterföljare 
 

Ledare 

Fordonsavstånd (front-front)  
avstånd  

Stoppsträcka  
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Innebörden av enskilda värden på denna indikator ska därför inte övertolkas utan betraktas 
som indikation på om trafikfarligt beteende föreligger. Att därför använda det faktiska tidsav-
ståndet för att beräkna DTC ses inte som ett stort problem i sammanhanget även om det i teo-
rin torde vara mer korrekt att använda den verkliga tidluckan mellan fordonen. Därigenom tas 
även hänsyn till framförvarade fordons längd. Fordonslängdens betydelse blir särskilt påtaglig 
i fall där interaktion med exempelvis långtradare med släp analyseras. Detta anses dock inte 
vara ett stort problem i sammanhanget och med bakgrund av att parametrar som friktion och 
reaktionstid måste skattas är osäkerhetsfaktorer och felmarginaler oundvikliga.  
 
3.5.1 Reaktionstid 
Antagande om friktion och reaktionstid utgör viktiga parametrar för beräkning av DTC där 
fiktionens betydelse har avhandlats i tidigare stycke. Reaktionstiden utgör en viktig del av 
stoppsträckan då denna tillsammans med hastigheten avgör hur långt fordonet hinner färdas 
innan inbromsning påbörjas. Reaktionstid anges allmänt som den tid som förlöper från reak-
tion till dess att handling utförs. Vid bedömning av reaktionstid bör perception, bearbetning 
av information, beslut om handling och handlingen i sig inkluderas i reaktionstiden. Reak-
tionstiden är individuell och mycket svår att uppskatta. Skillnaden mellan olika personers 
bromstidsvärden kan uppgå till närmare en faktor fyra. Mest avgörande för reaktionstiden är 
förarens beredskap, vilken påverkar reaktionstiden med en faktor 2 (Várhelyi et al, 2003). Då 
föraren är väl medveten om plats och tidpunkt för en given bromssignal, kan signalen upp-
täckas och bromsning ske inom 0,70 till 0,75 sek. Reaktionstider för oväntade men vanliga 
händelser, exempelvis att bromsljusen tänds hos framförvarande fordon, uppgår till omkring 
1,25 sekunder. För oväntade tillfällen, exempelvis att något plötsligt dyker upp framför ett 
fordon, stiger reaktionstiden till ca 1,5 sekunder (Green, 2000) Reaktionstiderna beror även av 
faktorer såsom ålder, kön och mental belastning och angelägenhet. Exempelvis är det väl känt 
att uppmärksamheten ökar vid kortare tidsavstånd mellan olika fordon. Även skyltning via 
VMS kan tänkas inverka på människors uppmärksamhet och därmed beredskapen att reagera 
på oförutsedda händelser. Ett ofta använt värde på reaktionstid är 1 sekund. Exempelvis fann 
Sivak (1987) i en studie fann genomsnittliga reaktionstider hos icke förvarnade förare vid 
stoppsignal på 1,0-1,5 sekunder. I detta arbete kommer ett genomsnittligt värde av reaktions-
tiden på 1 sekund att tillämpas såvida ingenting annat anges.  
 
3.5.2 DTC som riskindikator 
Ett alternativt sätt att bedöma trafiksäkert beteende mellan två på varandra följande fordon är 
att utifrån värden på DTC beräkna en riskindikator I enligt  
 

DTCeI 01,0−=  
 
Riskindikatorn är en avtagande funktion av Distance to Collision och är lägre än 1 när DTC är 
positiv och högre än 1 när DTC uppvisar ett negativt värde. Risk för interaktion föreligger när 
DTC är negativt vilket innebär att I är större än 1. Ett högre värde på I medför ökad risk (se 
Figur 8). 
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Figur 8. Riskindikator som avtagande funktion av DTC 

 
Metoden med DTC som riskindikator har använts av INRETS, Institut National de Recherche 
sur les Transports et leur Sécurité, (Ekdahl, 2005) vilket är det statligt finansierade franska 
institutet för transport och säkerhetsforskning. Detta institut kan ses som en direkt motsvarig-
het till svenska VTI. Genom att använda denna form av riskindikator är det möjligt att kvanti-
fiera riskabelt körbeteende. Med detta avses att det är möjligt att avgöra skillnader i riskabelt 
körbeteende vid jämförelse mellan olika situationer. Utifrån beräknande värden på DTC är det 
tämligen enkelt att direkt beräkna vad motsvarande riskvärde blir. I denna rapport kommer 
detta inte att göras men det kan dock vara värdefullt att känna till denna möjlighet.  
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4. Dynamisk hastighetsanpassning 
 
I föregående kapitel redovisades inte minst för hastighetens påtagliga betydelse för trafiksä-
kerheten. I detta kapitel ges förslag till hur en ökad trafiksäkerhet i kritiska situationer kan 
åstadkommas genom införande av dynamiskt ändrade hastighetsgränser. Möjligheter och in-
ternationella erfarenheter av försök med variabla meddelandeskyltar, VMS, presenteras kort-
fattat.  
 

4.1 Hastighetsbegränsning  
I ett historiskt perspektiv har införandet av fasta hastighetsgränser bidragit till att betydande 
minskningar av trafiksäkerhetsproblemet åstadkommits. Detta har främst skett genom  
 

I. sänkta hastighetsnivåer och lägre topphastigheter  

II. reducering av medelhastigheten över ett helt vägnät  

III. minskad hastighetsspridning över ett vägavsnitt vid en given tidpunkt. Detta eftersom 
spridningen i sig är betydande ur trafiksäkerhetshänseende.  

 
(Braban-Ledoux, 2002).  

 
Även om införandet av fasta hastighetsgränser är den enskilda effekt som haft störst inverkan 
på hastigheten (Várhelyi, 1996b) har denna åtgärd inte visat sig vara tillräcklig. Ett stort be-
hov finns att i än högre utsträckning anpassa hastigheterna efter rådande förhållanden samt 
åstadkomma en ökad efterlevnad av idag existerande hastighetsgränser.  
 
4.1.1 Anpassning av hastigheter 
De hastighetsgränser som idag förekommer är i regel fasta och anpassas ej till yttre omstän-
digheter. Enligt gällande trafiklagstiftning ska fordonsförarna anpassa hastigheten till rådande 
förhållanden med hänsyn till sin egen och andra medtrafikanters säkerhet. Detta innebär att 
ansvaret för att rätt hastighet väljs i en given situation åläggs den enskilde fordonsföraren. 
Verkliga hastigheter och olycksstatistik visar dock att förarna inte alltid kan eller saknar för-
måga att åta sig detta ansvar (Várhelyi et al, 2003) Särskilt i situationer med halt väglag, 
dimma och mörker visar erfarenheterna att hastighetsanpassningen inte är tillräcklig. Flertalet 
studier har gjorts som visar på detta faktum. Dessa studier bygger vanligen på antaganden att 
om stoppsträckan för ett fordon vid torr vägbana betraktas som en indikator för säker hastig-
het så ska en anpassning av hastigheten vid nedsatt friktion resultera i samma stoppsträcka. 
Öberg (1981) studerade sambandet mellan friktion och medelhastighet. På vägar med en has-
tighetsgräns av 90 km/h (vägbredd 7 m) konstaterades en variation av medelhastigheten mel-
lan 85 och 95 km/h på torr vägbana (Wallman & Åström, 2001). På vinterväglag med is eller 
hårt packad snö minskade medelhastigheten med mellan 6 och 10 km/h. Beräkningar av 
stoppsträckan utifrån uppmätta medelhastigheter av fordon utan dubbdäck visade på en ök-
ning av stoppsträckan från 65 meter till 129 meter. Beräkningen gjordes med antagande om 
en reaktionstid på 1 sek samt med friktionskoefficienterna 0,8 respektive 0,25 för de olika 
situationerna. För att stoppsträckan skulle ha varit konstant hade en minskning av medelhas-
tigheten till 56 km/h varit nödvändig. En liknande finländsk studie över förarnas hastighets-
anpassning till väglaget under vintertid visade på en minskning av hastigheten med 4 km/h 
jämfört med goda vinterförhållanden (Rämä, 2001).  Inte heller denna minskning var tillräck-
lig för att kompensera för den ökade olycksrisken.  
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I Tabell 3 visas en sammanställning av observerade hastighetsminskningar vid försämrade 
väg- och väderförhållanden i relation till konstaterade förändringar i olycksrisk (Várhelyi et 
al, 2003). 

 
Tabell 3. Förändring i risknivåer vid olika kritiska förhållanden jämfört med normala förhållanden 

 

Förhållande Medelhastighet  
(km/h) 

Förändring i olycksrisk  
(olyckor/fordonskm.) 

Vått väglag 0 - 6 % +10 - +50 % 
Halt väglag  7 – 11 % + 400 - +800 % 
Mörker 9 – 7 % +30 - +100 % 

 
Flera skäl finns till att hastigheterna inte anpassas vid kritiska situationer. Exempelvis är for-
donsförare inte alltid säkerhetsmedvetna. Istället finns andra mål, såsom snabb framkomlig-
het, vilket står i strid med säkerhetsbegreppet. Detta ligger dock i hög utsträckning inom ra-
men för den beteendevetenskapliga teorin där omfattande forskning gjorts om risktagande och 
olycksinblandning ur ett antal psykologiska perspektiv. Dock finns tämligen få studier som 
berör hur personer resonerar om risker i trafiken (Lewin, 2004). Dessutom förekommer stora 
variationer mellan olika förares förmåga att framföra fordon, en faktor som dock inte ligger 
inom ramen för ett trafiktekniskt perspektiv. Ett annat skäl till bristande hastighetsanpassning 
är att i många kritiska situationer så underskattar förarna riskerna och kan till följd av detta 
inte välja rätt hastighet.  
 
Beräkningar som gjorts visar att om lämpliga hastigheter skulle nås i kritiska situationer skul-
le antalet personskadeolyckor kunna minskas med upp till 80 % under dessa fall, vilket skulle 
innebära en minskning av antalet personskadeolyckor i Sverige med omkring 20 % (Várhelyi, 
1996b). Med bakgrund av detta inses den säkerhetspotential som finns om hastighetsnivån 
anpassas efter rådande förhållanden. Då trafikanterna inte alltid klarar att göra egna bedöm-
ningar av lämplig hastighet kan ett alternativ vara att införa hastighetsgränser som inte är sta-
tiska. Dessa hastighetsgränser ska kunna anpassas dynamiskt med ändrade förhållanden så-
som väg, väderleks, sikt- och trafikförhållanden för att därigenom uppnå en ökad trafiksäker-
het. En möjlighet att på ett flexibelt och effektivt sätt dynamiskt anpassa hastigheterna är ge-
nom utnyttjandet av väginformatik och intelligenta transportsystem, ITS.  
 

4.2 System för dynamisk hastighetsanpassning 
Användandet av data- och informationsteknologi inom vägtrafiken anses ha en stor potential 
för att förbättra trafiksäkerheten. Dessa system kan exempelvis användas för att vägleda fö-
rarna i deras beteende eller aktivt ingripa vid uppenbar olycksrisk. Med den teknikutveckling 
som skett är denna teknik fullt möjlig. Olika system för dynamisk hastighetsanpassning kan 
användas. En metod är att använda så kallade informativa system med vilket avses system 
som informerar föraren om lämpliga högsta hastighet, men där beslutet överlåts åt föraren 
(Várhelyi et al, 2003). Ett vanligt tillämpningsområde för dessa system är vid försök med dy-
namisk hastighetsanpassning. Detta sker vanligen genom att variabla meddelandeskyltar, 
VMS, placeras vid vägsidan eller via display i fordon. Vidare kan dynamiska hastighetsangi-
velser användas för att visa föreskrivna högsta hastighet eller rekommenderad högsta hastig-
het. Med föreskriven hastighet avses att angiven hastighet är att betraktas som högsta tillåtna 
där överträdelse av denna hastighet kan beivras. Rekommenderad högsta hastighet avser att 
informera förarna om högsta lämpliga hastighet men där en överträdelse av angiven hastighe-
ten inte leder till någon påföljd. Således är de statiska hastighetsgränser som visas på sedvan-
liga plåtskyltar fortfarande juridiskt bindande.  
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Högsta rekommenderad hastighet anges med en rektangel runt siffrorna (Vägskälet, 2004). 
Längs den sträcka som analyseras i denna rapport pågår försök med informativa system där 
rekommenderade högsta hastighet angivits. 
 

4.3 Variabla meddelandeskyltar 
Variabla meddelandeskyltar, VMS, är omställbara skyltar som ofta finns vid vägsidan för att 
visa hastighet eller annan information utifrån givna variabler, såsom väglag, trafikflöde etc. 
Två huvudtyper av omställbara vägskyltar finns, bildpunktsvägskylt och kontinuerlig skylt 
(Vägverket, 2003a). Med bildpunktsvägskylt avses en skylt vars budskap bygger på bild-
punktsteknik. Denna typ av skylt benämns även diskontinuerlig vägskylt. Med bildpunkt av-
ses ett individuellt element på eller i vägmärkets budskapsyta som då det aktiveras med andra 
element på budskapsytan bildar ett budskap i form av ett tecken eller en märkesbild. Med 
kontinuerliga vägmärken avses vägmärken som kan visa budskap i form av obrutna märkes-
bilder eller tecken. De kontinuerliga skyltarna ser i det närmaste ut som fasta skyltar (se Figur 
9).   

 
Figur 9. Exempel på olika typer av VMS, bildpunktsvägskylt (tv) resp. kontinuerlig märkesskylt (th) 

 
4.3.1 Internationella erfarenheter 
Försök med dynamisk hastighetsangivelse förekommer runt om i världen och försök med va-
riabla hastighetsgränser har förekommit under drygt 30 års tid. Generellt finns få studier till-
gängliga som undersökt effekterna av väg och väderstyrd hastighetsstyrning. Merparten av de 
studier som finns visar på effekterna av variabla varningsskyltar i samband med dimma 
(Rämä, 2001). Nedan ges främst ett antal exempel från Europa där dynamisk hastighetsangi-
velse använts för väg och väderstyrd väg. De angivna exemplen bygger i hög utsträckning på 
en sammanställning gjord av Feychting (2001) av utländska studier som gjorts vid försök med 
dynamiska hastighetsangivelser. I en del fall framgår inte alltid om de dynamiska hastighets-
angivelserna är högsta möjliga tillåtna hastigheter eller endast rekommendationer.  
 
Finland 
Finland är kanske det land där mest omfattande utvärderingar gjorts av dynamiska hastighets-
angivelser i samband med försämrade väg- och väderförhållanden. I Finland invigdes formellt 
1998 försök med så kallad väg- och väderstyrd väg, vilket omfattar både variabla hastigheter 
och skyltar med varning för halka. Syftet är att påverka körbeteendet och åstadkomma en 
ökad trafiksäkerhet utan att minska fordonsförarnas motivation att vilja åtlyda angiven hastig-
hetsgräns. Försökssträckan som är belägen vid Finlands södra kust längs Europavägen E18 
mellan Kotka och Hamina består av tre olika sektioner: motorväg med ett körfält, motorväg 
med två körfält samt landsväg med två körfält i vardera riktningen. Olika typer av VMS an-
vänds. För motorvägsavsnittet sänks hastigheten vintertid från 100 km/h till 80 km/h vid 
ogynnsamma väderleksförhållanden. Under sommarsäsongen (från april till november) sänks 
hastigheten från 120 till 100 km/h eller till 80 km/h vid risk för vattenplaning eller förekomst 
av is och snö under vår och höst. Samtliga hastigheter är föreskrivna.  
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Vid sänkning av hastighetsgränsen från 100 km/h till 80 km/h har en minskning av medelhas-
tigheten med 3,4 km/h kunnat konstateras (Rämä, 2001). Störst effekt erhölls vid väg- och 
väderleksförhållanden som ej var lätta att upptäcka för förarna. En minskning av medelhas-
tigheten med sammanlagt 5,4 km/h kunde konstateras vid dessa tillfällen. I de fall där även 
tilläggstavla med varning för halka tändes var minskningen av medelhastighet endast 1,7 
km/h. Detta bör dock ses mot bakgrund av att minskningen på kontrollsträckan uppgick till 
9,3 km/h (Rämä, 2001). Även analys av hastighetsspridning har genomförts. Resultaten visa-
de att vintertid under dåliga vägförhållanden minskade hastighetsskillnaderna mellan fordo-
nen. De högsta hastigheterna minskade mer än medelhastigheten och de lägsta mindre. Försök 
där VMS använts för att endast varna för halt väglag har visat på en minskning av medelhas-
tighet med 1-2 km/h (Rämä, 2001). Försök där trafikanter upplysts om kortaste tidlucka till 
framförvarande fordon har visat på en minskning av medelhastigheten av 1 km/h. Minskning-
en av antalet fordon med tidlucka understigandes 1,5 sekunder till framförvarande fordon 
minskade samtidigt med 28-47 % (Luoma et al, 1999).  
 
Nederländerna 
Ett av de länder i Europa där VMS i hög grad utnyttjas är Nederländerna. Flera parallella sy-
stem finns i drift där syftena i regel varierar. Exempelvis finns på motorvägen A16 vid Breda 
sedan 1991 ett system för att åstadkomma ett säkrare körbeteende i samband med dimma. 
Längs sträckan som är 12 km lång finns sammanlagt 20 sensorer avsedda att mäta siktförhål-
landen. Systemet består av hastighetsskylt samt tilläggstavla. Föreskriven hastighet tillämpas, 
även om en risk för missuppfattning då hastigheten visas utan omgivande röd cirkel vilket kan 
uppfattas som en rekommenderad hastighet (Kulmala, 1998) Visad hastighetsgräns sjunker i 
takt med minskad siktsträcka. Skyltning sker endast då siktsträckan är mindre än eller lika 
med 140 m (Hogema & Van der Horst, 1997). En utvärdering av systemet har visat på en 
minskning av medelhastigheten med 8-10 km/h samt en marginellt minskad hastighetssprid-
ning efter systemets införande. Vid mycket dåliga siktförhållanden (< 35 m) föreföll systemet 
ha motsatt effekt där hastigheten uppgick till 60 km/h vid skyltning och 29 km/h då ingen 
skyltning förekom. Detta förklarades med bilisternas djupa tilltro till de visade hastigheterna. 
För andra indikatorer på körbeteendet, såsom avstånd och tidluckor till framförvarande for-
don, på visades inge eller mycket små förändringar (Hogema & Van der Horst, 1997).  
 
Storbritannien 
I Storbritannien finns exempelvis ett automatiskt varningssystem för dimma längs motorväg 
M25. Vid dimma tänds en symbol på vilken ”fog” anges. Utvärdering som gjorts visar att 
medelhastigheten sjunkit med ca 3 km/h då skyltning skedde till följd av dimma. En minsk-
ning av hastighet sker vid flöden överstigandes 1,650 fordon/h/körfält respektive 2 050 for-
don/h/körfält. Sänkning av hastigheten förekommer även för fordon som närmar sig en kösi-
tuation (Kulmala, 1998). 
 
Tyskland 
I Tyskland har system för variabla hastigheter använts sedan 1970-talet längs Autobahn. Det 
primära syftet är att stabilisera trafiken vid stora flöden och därigenom minska olycksrisken. 
Detta leder även till en ökad komfort för de tyska trafikanterna och en minskad miljöpåver-
kan. Visad hastighet bestäms utifrån induktiva slingor som mäter hastighet och flöde samt 
genom data som anger väder i form av dimma, is, vind och snö. En sammanställning av 
olycksdata som gjorts visar på en minskning av antalet olyckor med omkring 20 %. Även en 
signifikant reduktion av medelhastigheten (3-9 km/h) har konstaterats vid kritiska väderför-
hållanden (Kulmala, 1998).                                                                                                                                                                                         
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5. Trafik- och väderstyrd väg, Mörrum-Åryd 
 
Detta kapitel syftar till att närmare beskriva den försökssträcka som valts att analyseras. En 
närmare redogörelse görs av varför aktuell sträckt valts ut som försöksobjekt med dynamisk 
hastighetsanpassning. Dessutom återges sträckans geografiska utbredning. Vidare redogörs 
för den tekniska utrustning som är direkt kopplad till vägavsnittet och från vilka information 
kunnat inhämtas. En betydande del av de uppgifter som anges i detta kapitel har inhämtats 
från samtal med Hans Holmén, Vägverket Region Sydöst.  
 

5.1 Försök med dynamisk hastighetsanpassning 
På E22 i Blekinge pågår sedan 1996 försök med dynamisk hastighetsanpassning. Projektet 
inleddes 1996 under namnet Väginformatik för ökad kvalitet i transportsystemet med avseen-
de på trafiksäkerhet och miljö genom dynamisk hastighetsanpassning via trafik- och väder-
styrd väg (Holmén, 1998 s.4) och ingick ursprungligen som en del i det regionala trafiksäker-
hetsprojektet Säkereken som inleddes 1995 och bedrevs under ledning av Vägverket Region 
Sydöst. Projektet med dynamisk hastighetsanpassning har efter det att Säkereken avslutades 
år 2000 fortsatt som ett eget projekt vilket pågår än idag. Projektet syftar till att med hjälp av 
väginformatik underlätta för trafikanterna genom att ge trafikrelaterad information samt visa 
rekommenderade hastighet så att en bättre anpassning till rådande trafik, väglags, och väder-
förhållanden kan uppnås. Då det är allmänt känt att trafikanternas hastighetsanpassning i regel 
inte är tillräckligt god vid kritiska trafik- och väderförhållanden är förhoppningen att dyna-
misk hastighetsanpassning ska leda till en förbättring avseendes aspekter såsom trafiksäkerhet 
och framkomlighet. Ett delmål med projektet då det inleddes var även att få ökad kunskap om 
effektsamband mellan väginformatik, trafiksäkerhet och miljö (Holmén, 1998). 
 
5.1.1 Val av försökssträcka 
Den del som ingår i projektet med rekommenderade hastigheter omfattar E22 i Blekinge mel-
lan Mörrum och Åryd, en sträcka vars sammanlagda längd uppgår till drygt 18 km. Flera skäl 
finns till att denna sträcka valdes då projektet inleddes. Den kanske främsta anledningen var 
att sträckan under lång tid varit hårt olycksdrabbad, där andelen olyckor med dödlig utgång 
var mycket hög. En annan anledning är sträckans geografiska utbredning med närheten till 
havet medför hastigt skiftande väg- och väderförhållanden. Längs med sträckan förekommer 
dessutom skugglägen och dalstråk med varierande potential för kalluftansamling, skogklädda 
lokala höjdområden och neutrala höjdområden. Vägens avstånd från havet varierar dessutom 
längs sträckan (Bogren & Gustavsson, 2001). Nämnda faktorer har stor inverkan på lokalkli-
matet vid en punkt vilket medför att stora variationer av väglag och väder kan förekomma. 
Trots de varierande topografiska förhållandena längs den aktuella sträckan var detta inte en 
huvudanledning då sträckan valdes ut, utan är något som framkommit med tiden. En tredje 
betydelsefull faktor att sträckan Mörrum-Åryd valdes var att försökssträckan karakteriseras av 
ökad trafik under sommarhalvåret. Med bakgrund av tidigare påvisade samband mellan has-
tighet, väder- och vägförhållanden samt trafikmängd (kapitel 3-4) gjorde dessa faktorer att 
sträckan ansågs vara lämplig för ett försöksprojekt med dynamisk hastighetsanpassning. Det 
primära syftet med projektet kan sammanfattas som försök att åstadkomma en ökad trafiksä-
kerhet genom att dynamiskt ändra hastigheten och varna trafikanter i samband med 
 

� Halka 

� Trafikfarliga tidluckor/hastigheter/flöden 

� Vägarbeten 
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Av ovanstående tre punkter har endast situationer med halka och vägarbeten använts som kri-
terium för styrning av VMS längs den aktuella sträckan. Försök med trafikfarligt beteende 
som styrning av VMS har inte genomförts. Dock har algoritmer för styrning utgående från 
trafikfarligt beteende utvecklats där långt gångna planer finns på att genomföra försök i skarpt 
läge.  
 

5.2 Beskrivning av försökssträcka 
Den aktuella sträckan Mörrum-Åryd ligger inom Karlshamn kommun som ligger längs Euro-
paväg 22 (E22), vilken skär som en pulsåder genom Blekinge län (se Figur 10). Hela sträckan 
är motortrafikled. Enligt preliminära siffror från den senaste trafikmätning (2002) som Väg-
verket regelbundet genomför för de större vägarna i Blekinge, varierar den totala trafiken ut-
efter sträckan väster om Karlskrona med mellan 8 500 och 12 500 fordon per dygn. Den hög-
re siffran har uppmätts strax väster om Karlskrona (Vägverket, 2003b). För den aktuella för-
sökssträckan är trafikbelastningen cirka 9 000 fordon per årsmedeldygn, ÅDT (Kronborg et 
al, 2002 s.100). Då Karlshamn ligger mellan Åryd och Mörrum, kan en naturlig indelning av 
försökssträckan göras i två separata delsträckor. Den första delen löper mellan Mörrum-
Karlshamn, en sträcka vars längd uppgår till cirka 8 km. Delen Karlshamn-Åryd utgör därmed 
återstående 10 km.  
 

 

Figur 10. Geografisk utbredning av försökssträcka, Blekinge län (tv), Karlshamn kommun (th) 
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Hela sträckan Mörrum-Åryd var då försöksprojektet med dynamisk hastighetsanpassning in-
leddes traditionell 13-m väg. Då sträckan länge varit hårt olycksdrabbad samtidigt som vägen 
karaktäriseras av många bergskärningar intill vägen och dåliga siktsträckor blev sträckan fö-
remål för ombyggnad till alternativ 13-m väg. Detta ledde till att vägen i ett första skede må-
lades som växelvis 2 körfält i ena färdriktningen och ett körfält i motsatt riktning, så kallad 
trefältsväg eller 2+1 väg. I oktober 1998 blev inledningsvis delen mellan Mörrum och Karls-
hamn trefältsväg med målade körfält. Omdisponeringen av försökssträckan har därefter fort-
satt i etapper och under år 2000 inleddes även arbeten med att förse sträckan med separerande 
mittvajer mellan de olika körriktningarna. Arbetet med ombyggnaden av vägsträckan till 2+1 
väg med mittvajer har utförts enligt följande 
 

� Sträckan Bräkne-Hoby – Karlshamn Ö färdigställd 2000-12-08. 

� Sträckan trafikplats Mörrum V – trafikplats Karlshamn Ö färdigställd 2003-12-10. 
 

(Berglin, 2005). 
 
Även hastighetsgränsen längs den aktuella sträckan har ändrats under den period som försök 
med dynamiska hastigheter pågått. Då projektet inleddes var högsta tillåtna hastighet 90 km/h 
på sträckan mellan Mörrum Väst-Karlshamn Norr (Strömma) och 110 km/h mellan Karls-
hamn-Åryd. Skillnaden i hastighetsgräns mellan de båda delsträckorna förklaras främst av att 
för sträckan Mörrum Väst-Karlshamn Norr så var andelen olyckor med svåra konsekvenser 
betydligt högre jämfört med Karlshamn Norr-Åryd. Andelen svåra olyckor med dödlig utgång 
uppgick till omkring 23 % vilket kan jämföras med en fördelning av cirka 5 % olyckor med 
dödsolyckor för denna typ av väg (Holmén, 1998). Under oktober 1998 infördes även 90 
km/h som högsta tillåtna hastighetsgräns för sträckan öster om Karlshamn. Från och med den 
15 mars 2004 gäller 110 km/h som högsta tillåtna hastighet för hela sträckan (Rasmussen, 
2005). 
 

5.3 Vägsidesutrustning 
En förändring av rekommenderad hastighet i förhållande till rådande väg-, väder- och trafik-
förhållanden kräver att det tydligt definieras vilka kriterier som skall vara uppfyllda för att 
upplysa trafikanterna om rådande förhållanden. Dessutom krävs kunskap om hur dessa förut-
sättningar varierar längs en aktuell sträcka. Utifrån tillgänglig information krävs dessutom 
algoritmer som ger signal om att rådande förutsättningar föreligger. Detta kräver teknisk ut-
rustning för insamling av nödvändig data samt informationssystem för presentation av önskat 
budskap. Mellan Mörrum-Åryd finns två VägVäderInformationsSystem (VViS), sex trafik-
mätstationer (TMS) samt sju stycken variabla meddelandeskyltar (VMS). Utplaceringen av 
befintlig utrustning har i regel skett efter noggrant uppställda kriterier. För trafikmätstationer-
na har särskilt gällt att placering gjorts utifrån ett mättekniskt perspektiv för att mätdata ska 
kunna uppnå god kvalitet. Av stor vikt har även varit att placera mätstationerna så att både 
direkta effekter och effekter på längre håll från VMS ska kunna studeras. Placeringen av VMS 
har i viss utsträckning påverkats av redan befintliga skyltar vilket medfört att de placerats så 
att de ej stör budskapet av dessa skyltar.  Dessutom har placeringen av mätutrustning i viss 
mån även anpassats till befintliga strömkällor och teleledningar för att kunna förse alla system 
med ström (Ekdahl, 1997).    
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5.3.1 Trafikmätstationer 
Av de sex trafikmätstationer (trafikanalysatorer) som finns installerade är fem stycken av ty-
pen Metor 4000 E med vilka möjlighet finns att särskilja fordon i olika körfält. Dessutom 
finns en videostation längs sträckan från vilka data finns att tillgå. Denna station har dock 
utelämnats i detta arbete till följd av att data inte anses vara av samma kvalitet samt att statio-
nen inte används i egentlig mening. Trafikmätstationerna lagrar kontinuerligt information om 
varje enskilt fordon, vilket även benämns EF-data. Registreringen av passerande fordon sker 
med hjälp av induktiva slingor som frästs ned i vägbeläggningen. Slingorna som är av läng-
den 2 meter och 2,5 meter breda placeras parvis i varje körfält med ett avstånd av 2 meter 
mellan varandra. Registreringen av varje enskilt fordon sker genom den induktansförändring 
som uppkommer då ett fordon passerar slingorna. Då trafikmätstationerna finns utplacerade i 
närheten av någon av de fem trafikplatser som finns längs sträckan benämns de vanligen med 
trafikplatsens namn. Mätstationernas placering i väst-östlig riktning ges nedan.   
 

� Mörrum Väst (TMS3) 

� Mörrum Öst (TMS1) 

� Karlshamn Öst (TMS4) 

� Ost Karlshamn (TMS5) 

� Åryd (TMS2) 

Som framgår av trafikmätstationernas numrering, vilka anges inom parentes, så följer de inte 
den geografiska utsträckning efter vilken stationerna finns utplacerade. Stationerna har istället 
tilldelats nummer efter i vilken ordning de installerats. Då dessa beteckningar fortfarande an-
vänds kommer också därför i denna rapport samma beteckningar för de olika stationerna att 
användas. En beskrivning av trafikmätstationernas placering i förhållande till VMS samt 
VViS-stationer med angivna avstånd mellan olika trafikmätstationer och trafikplatser framgår 
av bilaga 1.  
 
Då ett fordon passerar över de induktiva slingorna registreras passagetid uttryckt år, månad, 
dag, timme, minut och sekund. Vidare registreras uppgifter om vilket körfält som fordonet 
färdas i, fordonstyp, fordonets hastighet samt tidlucka till framförvarande fordon. Hastigheter 
upp till 200 km/h kan mätas där alla hastigheter överstigandes denna nivå registreras som 200 
km/h. Bestämning av hastighet görs med en precision av 2 millisekunder. Detta innebär att 
vid en hastighet av 90 km/h uppgår precisionen i mätningen till ± 0,6 km/h (Holmén et al, 
2002). Motsvarande tidsupplösning för mätning av tidlucka är 10 ms (Ekdahl, 2005). De in-
duktiva slingstationerna registrerar fordonstyp i fem olika klasser: 
 

� Personbil utan släp (P) 

� Personbil med släp (PS) 

� Lastbil utan släp (L) 

� Lastbil med släp (LS) 

� Buss (B) 
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Varje enskilt fordon indelas i någon av de fem ovan nämnda klasserna genom den specifika 
signalprofil som genereras vid passage över slingorna (se Figur 11).  
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Figur 11. Signalprofil för klassificering av fordonstyp 

 
Klassning av fordon bygger på att de induktiva slingorna fungerar som en spole vilken genom 
induktiv koppling skapar vad som kallas en virvelströmseffekt i fordonschassiet. Denna effekt 
är större ju lägre passerande fordons chassi är. Denna information i kombination med den 
fordonslängd som beräknas genom passagetid över slingorna och fordonshastighet gör det 
möjligt att bestämma typ av fordon som passerar över slingorna. 
 
5.3.2 Vägväderinformationssystem 
VägVäderInformationsSystem, VViS, är ett väderinformationssystem för vägtrafik med syfte 
att utgöra ett hjälpmedel vid vinterväghållning. På sträckor där det finns variabla hastighets-
skyltar används informationen som stödsystem för beslut om anpassning av hastighet bör ske 
efter rådande förhållanden. Runt om i Sverige finns ca 710 VViS-stationer varav ca 150 är 
utrustade med kameror som tar bilder av väglaget. Under vinterhalvåret mäter stationerna 
dygnet runt medan under sommarhalvåret så är endast omkring 100 stationer i drift (Vägver-
ket, 2004). VViS-stationerna registrerar uppgift om luftens och vägytans temperaturer, relativ 
fuktighet, vindriktning, vindhastighet samt nederbördstyp och nederbördsmängd. I Tabell 4 
ges en sammanställning av olika mätuppgifter som hanteras av VViS-stationerna. Hämtning 
av väderdata sker i regel var 30 minut där inhämtad data lagras i en nationell databas. Mätsta-
tionerna är avsedda att tidigt indikera när risk för halka föreligger. Detta kräver att utplacering 
görs i olika klimatologiska och geografiska miljöer för att ge en så heltäckande bild som möj-
ligt av aktuella väderförhållanden. Uppgifterna har hämtats från en sammanställning gjord av 
Hanna Gaunt vid Göteborgs universitet (Wallman et al, 2005). I de fall uppgifter funnits att 
tillgå från Vägverkets kursdokumentation för VViS (VViS Grundutbildning, 2004) där samti-
digt divergerande uppgifter förekommit, har den senare källans uppgifter använts. Inte minst 
skiljer sig uppgifterna vad avser mäthöjd, där de uppgifter som i tabell 4 anges till 6 m i sam-
manställning av Gaunt angivits till 2 m.  
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Tabell 4.  Sammanställning av mätuppgifter och mätutrustning som hanteras av VViS 
 

Parameter Mäthöjd (m) Mätområde Mätnoggrannhet Instrument (fabrikat) 
Lufttemperatur 2 -50 - +50˚ C ≤ 0,15˚ C PT-100 
Luftfuktighet 2 0 – 100 % < 3 % RH Lambrecht alt. Vaisala 
vägytetemperatur  -0,002 - -0,003 -60˚ + 70˚ C ≤ 0,15˚ C PT-100 
Vindriktning 6 0˚ -360˚  ≤ 22,5˚  Vaisala 
Vindhastighet 6 0,3-75 m/s ≤ 0,2 m/s Vaisala 
Nederbörd 6 Upplösning: ca: 95 % Optic Eye 
Typ av nederbörd  0,1 mm   
Ingen nederbörd   -  
Regn   ≤ 10 %  
Underkylt   -  
Snö   ≤ 30 %  
Snöblandat regn   ≤ 50 %  

 
Då mätstationerna ständigt utvecklas finns ett antal olika typer som ingår i VViS-systemet. 
Idag finns tre olika system, MS2, MS3 samt MS4 av vilka den senare typen är tänkt att ersätta 
de äldre mätstationerna. Skillnaden mellan dessa system är främst mättekniskt (VVIS Grund-
utbildning, 2004). Längs sträckan Mörrum-Åryd finns två olika VViS-stationer utplacerade 
vilka båda är av typen MS4. Den ena mätstationen, VViS 1019, finns vid Galtsjön i närheten 
av Karlshamn medan den andra stationen finns i höjd med Mörrum, VViS 1023 (Heijken-
skjöld, 2005).  
 
5.3.3  Lokal vädermodell 
Informationen från befintliga VViS-stationer används främst av personal som har kunskap om 
gällande vintervägsförhållanden, klimat och halka. För att denna information ska kunna läm-
nas ut till allmänheten krävs att informationen är lättillgänglig och presenteras på ett över-
skådligt sätt. Inom projektet för Säkereken har därför en särskild vädermodell tagits fram vil-
ken bygger på att tolkad information från bland annat VViS-stationer ska kunna presenteras 
för trafikanterna exempelvis via reglerbara hastighetsskyltar. Modellen har tagits fram av 
Klimator, ett kunskapsföretag vid Göteborgs universitet (Bogren & Gustavsson, 2001).  I den 
vädermodell som tagits fram utgör detektion av halka en central funktion. Vädermodellen är 
en beräkningsmetodik som integrerar data från flera VViS-stationer, vilka därefter aggregeras 
med en lokalklimatologisk klassificering av den vägsträcka där den skall användas.  
 
Utöver de 2 stationer som finns i direkt anslutning till försökssträckan har ytterligare 7 VViS-
stationer inom det geografiska området använts för att samla in information om aktuellt vä-
der- och väglag. Med utökad väderinformation är det möjligt att öka täckningsgraden av de 
variationer i temperatur och halkrisk som normalt förekommer längs en vägsträckan. Genom 
användandet av en vädermodell kan exempelvis information om risk för halka utökas från att 
gälla en enskild punkt till att ge information om halkrisk för ett längre vägavsnitt. Beräkning-
ar som gjorts av Klimator i samband med validering av vädermodellen har visat på en preci-
sion i halkdetektering på upp till 95 %. Motsvarande värde för de VViS-stationer som finns 
längs sträckan uppgick till omkring 70 % för väderstation 1019 respektive cirka 35 % för Vä-
derstation 1023 (Bogren & Gustavsson, 2001). Erfarenheter från tillfällen då vädermodellen 
varit i drift har dock visat att modellen ofta indikerat risk för halka trots att någon sådan risk 
inte ansetts föreligga. Det främsta skälet till detta har sannolikt varit att stationer från ej repre-
sentativa miljöer använts i modellen. Därför har också antalet VViS-stationer från vilka vä-
derdata hämtas minskats till åtta stycken (Holmén, 2005). Klimator har även vidareutvecklat 
vädermodellen till att även innefatta skattning av rådande friktion. En sådan vädermodell 
finns dock inte framtagen för sträckan Mörrum-Åryd.  
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5.3.4 Trafikantinformationsstödsystem 
Under vinterhalvåret, med vilket här avses perioden 1 oktober till 1 april, finns utöver infor-
mation från VViS även data från gjorda väglagsobservationer att tillgå. Dessa observationer 
görs av ansvarig driftentreprenör och utgör en central del i Vägverkets trafikantinformations-
stödsystem, TRISS. Med TRISS avses ett databassystem som innehåller aktuell trafikinforma-
tion där uppgifter om aktuellt väglag utgör en central del. Det är exempelvis denna informa-
tion som ligger till grund för uppgifter om aktuellt väglag som finns att hämta via Internet. 
Kriterier för hur och när inrapportering ska ske är reglerat i avtal mellan Vägverkets regionala 
enheter och de entreprenörer som ansvarar för väghållning (Alsteiner, 2005). VViS-stationer 
och kameror kan av TIC användas som hjälpmedel för att kvalitetssäkra den information som 
rapporteras av ansvarig entreprenör.  
 
Även om lokala avvikelser kan förekomma mellan Vägverkets regioner förefaller direktiven 
för inrapportering uppvisa stora likheter. För utarbetade inrapporteringsrutiner till TIC i Jön-
köping gäller att väglagsobservationer Europavägar, riksvägar, länsvägar samt viktiga pend-
larsträckor i regel görs tre gånger per dygn.  Information om väglag ska vara TIC tillhanda 
senast kl. 04:30, kl. 13:30 samt kl. 16:30 (Alsteiner, 2002). Inrapportering styrs dock även av 
rådande väderförhållanden där skiftande väder föranleder tätare frekvenser för inrapportering. 
Inrapportering innehåller vanligen uppgifter om rådande väglag där en principiell indelning 
görs i våt/fuktig, torr, snömodd, snö, is, snödrev samt om halka förekommer. I fall då väg-
hållningsåtgärder vidtagits ska detta alltid rapporteras till TIC när någon åtgärd påbörjas eller 
avslutas. Med väghållningsåtgärd avses främst plogning, saltning, sandning eller eventuellt 
isrivning om sådant behov föreligger. Vid förekomst av halkbekämpning i förebyggande syfte 
anges även detta. Om åtgärder pågår under en längre tid ska information om läget lämnas 
minst varannan timme (Alsteiner, 2002). För information om aktuellt väglag för sträckan 
Mörrum-Åryd som studeras i denna rapport har uppgifter inhämtats för den del av E22 som 
sträcker sig mellan Bromölla-Ronneby, vilken är indelad i delsträckorna Bromölla-Karlshamn 
respektive Karlshamn-Ronneby.  
  
5.3.5 VMS 
I de fall då skäl finns att rekommendera en lägre hastighet, alternativt upplysa trafikanterna 
om rådande förhållanden visas detta via variabla meddelandeskyltar, VMS. Längs sträckan 
Mörrum-Åryd finns sammanlagt sju VMS placerade vid vägsidan, varav fyra skyltar är place-
rade i riktning mot Åryd. Samtliga skyltar är placerade strax efter befintliga påfarter. Skyltar-
na som är av typen bildpunktsvägskylt, kan visa rekommenderad högsta hastighet med vita 
siffror mot en mörk bakgrund inom en målad vit bård (se Figur 12). Skyltning av hastighet 
kan göras från 110 km/h ned till 10 km/h och görs i intervaller om 10 km/h. Utöver hastighet 
kan via VMS följande varningssymboler visas:  
 

� Varning för halka 

� Varning för vägarbete 

� Varning för olycka 

� Varning för köbildning, tät trafik 

� Omkörningsförbud  

� Omkörningsförbud för lastbilar 

Av ovan nämnda meddelanden kan varning för olycka inte visas då denna är en internationell 
symbol som ännu inte medtagits i Vägmärkesförordningen (Holmén, 1998).  
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Vägmärket är placerat under hastighetssiffran i skyltkombinationen där symbolerna visas som 
en röd triangel med vit symbol i mitten. Ingen möjlighet finns att i anslutning till skyltarna 
visa fri text eller information om exempelvis avstånd till framförvarande fordon.  
 

 
 

Figur 12. Visning av rekommenderad högsta hastighet och varningsskylt 
 
Rekommenderad hastighet 
Då projektet med dynamisk hastighetsanpassning inleddes var syftet att via VMS visa högsta 
rekommenderade hastighet vid särskilda kritiska förhållanden. Då försök med variabla hastig-
heter inleddes på sträckan mellan Åryd-Ronneby i juni 2004, en av 17 utvalda sträckor som 
ingår i det nationella försöksprojekt med VMS som är tänkt att pågå mellan 2003-2007, visas 
inte längre rekommenderad högsta hastighet mellan Mörrum-Åryd. Detta till följd av att för 
sträckan Åryd-Ronneby så anges högsta tillåtna hastighet. Att därför ange rekommenderad 
hastighet i direkt anslutning till en sträcka med högsta tillåtna hastighet anses vara direkt 
olämpligt och låter sig därmed inte göras. Därför tänds i regel numera endast den del av VMS 
som innehåller tilläggsinformation för att varna bilister om rådande förhållanden då skäl för 
detta föreligger (Edholm, 2005; Heijkenskjöld, 2005).  
 
Skattning av friktion 
Ett av de främsta syftena till att försök med variabla hastigheter inleddes på sträckan Mörrum-
Åryd var att få en bättre anpassning till rådande väglag och väderförhållanden. Som en del i 
försöksprojektet har även tidigare i rapporten omnämnda DTC tagits fram för att fungera som 
styralgoritm för när skyltning bör ske. En viktig parameter i detta sammanhang är som tidiga-
re påtalats rådande friktion. Då det i praktiken är mycket svårt att mäta den verkliga friktionen 
är därför skattningar och schablonvärden av friktionsvärden under olika förhållanden nödvän-
dig. För försöket längs E22 användes följande antaganden om rådande friktion under olika 
förhållanden i samband med visning av rekommenderad lägre hastighet alternativt varning för 
halt väglag  
 

� Torr vägbana, friktion 0,7. 

� Våt vägbana med beräknad friktion under 0,5.  
 – Regn ska bedömas efter friktion 0,4-0,5. Kraftigt regn bedöms som 0,2-0,4. 

� Hal vägbana med beräknad friktion under 0,4.  

 – Moddig vägbana bedöms som 0,2-0,4.  
 – Kall snövägbana och stabil och ”ruggad” isvägbana bedöms som 0,1-0,2.  
 – Isgata bedöms som <0,1  
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� Nedsatta siktförhållanden (mörker, dimma, nederbörd) 
 

(Holmén, 1998). 
 
De utarbetade riktlinjer för vilka friktionsförhållanden som antas gälla under olika väg- och 
väderförhållanden baseras i stor utsträckning på friktionsmätningar som gjorts längs sträckan.  
 
5.3.6 Centraldator 
De tekniska utrustningar som finns längs sträckan styrs av en centraldator som finns placerad 
i Östersund. Kommunikation mellan VViS och centraldator sker via modem. I centraldatorn 
finns en lokal vädermodell för beräkning av risk för halka. Vädermodellen uppdateras med 
intervall av 30 minuter (Edholm, 2005). Halksituationer delas in i tre risknivåer där risknivå 1 
innebär att någon av de VViS-stationer som ej finns längs sträckan indikerar risk för halka. 
Risknivå två indikerar att någon väderstation indikerar risk för halka medan den tredje och 
allvarligaste risknivån uppstår då samtliga stationer indikerar risk för halka. Då halka indike-
ras enligt risknivå 1 tänds skyltarna inte upp. Då risk för halka indikerades av vädermodellen 
skickades ursprungligen ett mail till trafikinformationscentralen i Jönköping. Tjänstgörande 
operatör var då skyldig att kontrollera aktuellt väglag med den driftsentreprenör som ansvarar 
för underhåll av vägsträckan. I detta fall har det varit Vägverket Produktion i Pukavik. Ett 
stort problem har dock, enligt projektledare Hals Holmén, varit att man vid dessa kontroller 
fått till svar att halkbekämpande åtgärder vidtagits varför skyltarna ofta inte tänts. Sedan no-
vember 2004 är systemet uppgraderat och sköts numera autonomt (Edholm, 2005). Informa-
tion från vädermodellen skickas via Internet och visas på en installerad klientdator på TIC i 
Jönköping. Då vädermodellen indikerar risk för halka ska VMS tändas per automatik, förut-
satt att klientdatorn är aktiverad. Trots att systemet automatiserats har någon markant ökning 
av antal tillfällen då VMS tänts upp inte kunnat konstateras under den period som ingår stude-
rats. Flera orsaker till detta kan finnas, något som dock inte tas upp i denna rapport.   
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6. Analysmetod 
 
I detta kapitel behandlas den teoretiska referensram som kommer att användas i följande ana-
lysarbete. Detta avsnitt syftar till att redogöra för grundläggande förutsättningar för vald me-
todik samt närmare förklara ett antal viktiga begrepp som kan underlätta för vidare läsning av 
denna rapport.  
 

6.1 Val av metodik 
Trafikens såväl kollektiva makroskopiska som dess individuella mikroskopiska beteende 
uppvisar en mycket stor dynamik. Utöver den dynamik som inträffar i trafiken tillkommer 
yttre faktorer såsom väder, tidpunkt, ljusförhållanden etc. Detta medför exempelvis att det 
inte är möjligt att studera sambandet mellan exempelvis hastighet och väglag genom att en-
dast aggregera data där alla hastigheter vid samma väglag sammanförs. För att kunna studera 
hur trafikantbeteendet varierar i olika kritiska situationer är det därför av stor vikt att finna en 
utvärderingsmetod där effekten av olika yttre faktorer i så hög utsträckning som möjligt kan 
isoleras. En metod för att studera trafikbeteendet under varierande förhållanden är att välja ut 
par av timmar där ena timmen kan ses som referensnivå medan den andra timmen uppvisar 
det förhållande som önskas studera. Som exempel kan nämnas att en timme väljs ut där torr 
barmark antas råda. Denna timme kan därefter jämföras med motsvarande timme där till ex-
empel regn förekommer. Detta förutsätter samtidigt att andra yttre faktorer som antas ha nå-
gon inverkan på den studerade storheten, såsom hastighet, i så hög utsträckning som möjligt 
hålls konstanta. Denna metod kallas vanligen parjämförelsemetoden (Möller, 1996).  
 
En vanligt förekommande metod för att utvärdera effekter efter att någon form av åtgärd vid-
tagits är genom så kallad före/efter studie. Inte minst har denna metodik varit vanligt före-
kommande i samband med utvärdering av ITS. Denna utvärderingsmetod har exempelvis an-
vänts vid de effektstudier av VMS i Finland, där aktuell sträcka delats in i en kontrollsträcka 
respektive försökssträcka. Vid utvärdering av VMS jämförs trafikbeteendet vid kontroll-
sträckan med försökssträckan. Genom att mäta de specificerade effektmått för de olika delar-
na och jämföra dessa med varandra kan därefter slutsatser dras om effekterna. Denna metod 
medför dock att påvisade effekter kan vara överskattade till följd av så kallade regressionsef-
fekter. Med detta avses att många företeelser i trafiken varierar slumpmässigt och det är därför 
sannolikt att påvisade effekter av vidtagna åtgärder, t.ex. införandet av VMS, skulle kunna fås 
utan att åtgärden vidtagits. Dessutom finns en potentiell risk för över- eller underskattning av 
erhållna resultat till följd av att yttre faktorer inte kunnat hållas konstanta. I de fall där dessa 
störande faktorer kunnat hållas konstanta har i regel små effekter kunnat konstateras (Ihs et al, 
2002). 
 
En annan möjlighet för att studera trafikbeteendet där olika yttre faktorer varierar är genom så 
kallad multipel regressionsanalys, där påverkan av ett alla förklarande variabler beaktas sam-
tidigt. Därigenom kan inverkan av varje enskild förklaringsvariabel utläsas. I detta arbete 
kommer primärt denna metod att användas.  
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6.2 Regressionsanalys 
Regressionsanalys är en statistisk metod som används för att studera sambandet mellan en 
beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. Flera synonyma begrepp förekom-
mer, exempelvis används ibland responsvariabel istället för beroende variabel. På motsvaran-
de sätt används förklaringsvariabel, prediktorvariabel eller regressionsvariabel som synony-
mer till oberoende variabel. I denna rapport kommer fortsättningsvis termerna beroende och 
oberoende variabel att användas.  
 
Regressionsanalys kan användas med olika syften. Vanligen används metoden för att beskriva 
ett specifikt samband, inte minst för att kunna förutsäga en beroende variabels värde då obe-
roende variabler är kända. Regressionsanalys kan vidare användas för att öka förståelsen för 
ett givet samband eller för att skapa en modell som beskriver sambandet. Till följd av antalet 
oberoende variabler kan en indelning göras i enkel respektive multipel regressionsanalys. 
Med enkel regression avses att endast en oberoende variabel förekommer medan multipel 
innebär att fler än en oberoende variabel förekommer. Vidare kan regressionsanalysen vara 
linjär eller icke-linjär beroende på sambandets karaktär mellan ingående variabler.  
 
6.2.1 Linjär regression 
Med linjär regressionsanalys avses att ett linjärt samband finns mellan de variabler som stude-
ras. Vanligen kan det linjära sambandet konstateras genom att data ritas in i ett spridningsdia-
gram (punktdiagram). Diagrammet visar sambandet mellan två variabler mätta på samma en-
het där båda variablerna mätts på minst intervallskala. Varje observationspar bildar en punkt i 
diagrammet (Ruckman, 2004a). Ofta finns ett kausalt samband mellan studerade variabler. I 
de fall variablerna ansluter till en tänkt symmetriaxel, dvs. ett slags linje, kan ett linjärt sam-
band konstateras (Vejde, 2000). För att tydliggöra vad som avses med linjärt samband ges i 
Figur 13 exempel på ett linjärt samband samt ett icke-linjärt samband för att därigenom påvisa 
skillnaden. Exemplet är hämtat från Vejde (2000). 
 

Figur 13. Exempel på linjärt samband mellan variabler, tv) linjärt samband, th) icke-linjärt samband 
 
Styrkan i det linjära sambandet uttrycks med en korrelationskoefficient, r, vilken varierar mel-
lan –1 och +1. Värden nära ett innebär ett nästan perfekt linjärt samband mellan studerade 
variabler. Tecknen på korrelationskoefficienten anger riktningen på korrelationen, där sam-
bandet mellan två variabler kan vara positivt eller negativt. Olika varianter av korrelationstes-
ter förekommer. Vid (approximativt) normalfördelade data används Pearsons produktmo-
mentkorrelation. I fall där data är av ordinalskaletyp eller när normalfördelning saknas an-
vänds vanligen Spearmans eller Randalls rangkorrelation. För närmare förklaring av dessa 
begrepp hänvisas till den litteratur som finns inom detta område. Exempel på källa som ger en 
introduktion till dessa begrepp är Landin (2003).  
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Grunden i linjär regression är att en linje dras mellan den svärm av punkter som uppkommer 
då data ritas in ett diagram. Avsikten är att finna en lutning på linjen som är så nära varje 
punkt som möjligt. För att finna denna regressionslinje används vanligen minsta kvadratme-
toden där summan av residualerna i kvadrat minimeras. Med residual avses skillnaden mellan 
observationen och den skattade linjen. Även för närmare genomgång av denna metod hänvi-
sas till den stora mängd litteratur som finns inom området, till exempel Andersson (1994). 
Vid multipel linjär regressionsanalys erhålls istället för en linje ett plan på en tredimensionell 
yta.  
 
6.2.2 Icke-linjär regression 
Då verkligheten i regel är komplex förekommer sällan enkla linjära samband. Detta gäller inte 
minst inom trafikområdet där stora stokastiska variationer uppträder. Linjära regressionsmo-
deller kan därför ofta ses som en approximation till en mer komplex verklighet. I de fall icke-
linjära samband studeras kan studerade variabler ofta transformeras så att ett linjärt samband 
erhålls. Som exempel på en vanlig transformation kan den loglinjära nämnas, där logaritme-
ring görs av önskad variabel. I de fall transformering av variabler inte hjälper kan istället så 
kallade icke-linjära modeller användas. Då det finns en stor mängd modeller att välja bland 
vid är god kunskap om sambandets karaktär nödvändig för att rätt val av modell ska kunna 
göras. Särskilt viktigt är detta i de fall då regressionsanalysen inte endast syftar till att beskri-
va data utan även till att analysera bakomliggande samband. Fel val av modell kan få allvarli-
ga konsekvenser då det ska tillämpas i praktiken. Saknas goda teoretiska skäl till att välja en 
icke-linjär modell bör därför en linjär modell användas. Även om ingen ”perfekt” modell er-
hålls, fås i regel en god approximation utan allvarliga fel (Andersson et al, 1994 s.124). I den 
analys som görs inom ramen för detta examensarbete kommer endast linjär regression att till-
lämpas. I händelse av att icke-linjära samband uppträder kommer transformation ske endast i 
de fall då det antas kunna göras på ett enkelt sätt.   
 

6.3 Linjär regressionsmodell 
En linjär regressionsmodell, både enkel och multipel, kan generellt skrivas som 
 

εβ += Xy  
där  
 y = beroende variabel 

 x = oberoende variabel  

 βֶ = koefficient som bestäms vid regressionen 

 ε = slumpvariation som inte förklaras av ekvationen. 

Vid multipel regression är den beroende variabeln en vektor och de oberoende variablerna 
med tillhörande koefficienter en matris vilka antar följande former: 
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För en regressionsmodell med två oberoende variabler blir målet med regressionen att försöka 
finna ett plan som passar n antal punkter med koordinaterna (xi1, xi2, yi.). Enligt minsta kva-
dratmetoden minimeras summan av kvadraterna av det vertikala avståndet från de observera-
de värdena yi till planet, vilket matematiskt kan uttryckas som 
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++−
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I regressionsmodellen anger βi hur mycket den beroende variabeln y ändras då den oberoende 
variabeln xi ökar med en enhet förutsatt att övriga oberoende variabler hålls konstanta. Utifrån 
observerade värden kan regressionskoefficienterna (β-koefficienterna) bestämmas genom att 
regressionsanalysen beräknar i vilken utsträckning respektive oberoende variabel påverkar 
den beroende variabeln. För att beskriva hur väl regressionsmodellen förklarar variationen i y 
används vanligen förklaringsgraden eller determinationskoefficienten, R2. Determinationsko-
efficienten beräknas genom att kvadratsumman för regressionsmodellen divideras med den 
totala kvadratsumman. Determinationskoefficienten anges ofta procentuellt, där 100 % inne-
bär att modellen helt förklarar variationen hos den beroende variabeln. På motsvarande sätt 
innebär R2=0 att endast slumpen avgör vilka värden som fås ur modellen. Detta innebär att ett 
värde på determinationskoefficienten som är nära 0 antas ge en dålig representation av verkli-
ga förhållanden, där förklaringen kan vara att modellen i sig är felaktig.  
 

6.4 Förutsättningar för regressionsanalys 

För att en linjär regression enligt minsta kvadratmetoden ska vara giltig måste ett antal grund-
läggande kriterier vara uppfyllda (Grandin, 2003):  
 

I. Ett linjärt samband måste finnas mellan beroende variabel och oberoende variabel. 
Sambandet måste vara kausalt eller funktionellt, dvs. att värdet på en variabel beror på 
vilket värde den andra variabeln antar.     

 
II. För varje enskilt värde för en oberoende variabel måste en teoretisk population av bero-

ende värden finnas. Dessa populationer måste vara normalfördelade.  
 

III. Variansen måste vara lika stor för samtliga populationer av den beroende variabeln, så 
kallad homoscedasticitet.  

 
IV. X och Y måste vara oberoende i den bemärkelsen att X ej får ingå i Y.  
 
V. Oberoende variabel får ej vara stokastisk utan ska vara kontrollerad med fastställda ni-

våer. Detta krav är ofta inte uppfyllt. För att göra en regressionsanalys är det tillräckligt 
att veta att variationen hos oberoende variabler är liten i förhållande till variationen hos 
beroende variabler.  

 
Det grundläggande kravet att sambanden måste vara linjära har behandlats ovan. För de två 
sista kriterierna görs i regel en översiktlig bedömning om villkoren är uppfyllda eller ej. Ned-
an behandlas krav II och krav III närmare tillsammans med ett antal centrala termer som bör 
förklaras närmare.  
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6.4.1 Hypotesprövning 
Då regressionsanalys i regel utförs på ett stickprov beskriver inte regressionsekvationen det 
samband som gäller för hela den studerade populationen. Detta innebär att då ett försök upp-
repas ett stort antal gånger kommer för varje replikation nya värden för den beroende varia-
beln fås för givna värden på de oberoende variablerna. Om oändligt antal replikationer görs 
fås en hel population av värden för den beroende variabeln för varje enskilt värde på de obe-
roende variablerna. Då populationen för den beroende variabeln måste vara normalfördelad är 
sannolikheten störst att ett y-värde nära populationens medelvärde erhålls. Med bakgrund av 
detta utgör regressionsanalys i grunden en hypotesprövning. Den nollhypotes som testas är  
 
H0: Lutningen på regressionslinjen är ej signifikant skild från noll (dvs. vågrätt streck)  
 
H1: Lutningen på regressionslinjen är signifikant skild från noll.  
 
Då nollhypotesen testas utnyttjas den teoretiska normalfördelningen kring varje y-värde.  
 
6.4.2 Residualanalys 
Residualanalys är en metod som kan användas för att kontrollera om variansen för den bero-
ende variabeln är lika stor för samtliga värden hos motsvarande oberoende variabler. För att 
tydligt åskådliggöra detta förhållande kan ett residualdiagram ritas. I ett sådant diagram åter-
ges från Y-värden regressionsekvationen på x-axeln och residualerna på y-axeln. Om punk-
terna i residualdiagrammet uppvisar ett mönster, vanligen strutformat, förekommer heterosce-
dasticitet. I detta fall är det inte möjligt att göra en linjär regression eftersom erhållna resultat 
kommer att vara felaktiga (Grandin, 2003). Heteroscedasticitet kan exempelvis leda till felak-
tiga slutsatser samt att nollhypoteser förkastats även om de i en giltig modell inte skulle ha 
gjorts det (Ruckman, 2004b). Exempel på olika residualdiagram framgår av Figur 14. 
 

 
 

Figur 14. Exempel på residualdiagram, a) homoscedastiska data, b), c) heteroscedastiska data, d) data som ej 
lämpar sig för linjär regression 
 
I de fall då heteroscedasticitet förekommer finns flera metoder att kringgå detta problem. Enk-
last är att transformera data så att givna villkor uppfylls.  
 
6.4.3 Multikollinearitet 

Vid multipel regressionsanalys finns en risk för att ett perfekt, eller exakt, linjärt förhållande 
förekommer mellan ett antal eller samtliga oberoende variabler i modellen. I ett vidare per-
spektiv avses även tillfällen då de oberoende variablerna är korrelerade men ej perfekt korre-
lerade (Höglund, 2004 s.4). Fenomenet med en stark korrelation mellan oberoende variabler 
benämns multikollinearitet. Med detta avses att värdena på en oberoende variabel kan förkla-
ras av värdena på andra oberoende variabler. Detta leder till osäkra skattningar och svårighe-
ter vid tolkning av erhållna resultat. De oberoende variabler kommer ha stora medelfel vilka 
ökar med styrkan på korrelationen mellan valda variabler. För att undvika fall med multikolli-
nearitet kan därför en korrelationsanalys inledningsvis göras mellan samtliga variabler som 
ingår i modellen. En tydlig indikation på om problem med multikollinearitet finns är om skat-
tade koefficienter uppvisar höga korrelationskoefficienter.  
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En ofta tillämpad grundregel är att om |r| < 0,7 så är risken för att problem med multikollinea-
ritet ska uppstå tämligen begränsad (Ruckman, 2004b). En alternativ metod till korrelations-
analys är att studera så kallade inflationsfaktorer, VIF (Variance Inflation Factor). Detta mått 
beräknas som  
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Inflationsfaktorerna skiljer sig från korrelationsanalys i det avseendet att VIF förklarar hur 
mycket en oberoende variabel sammantaget förklaras av övriga oberoende variabler. Liksom 
vid korrelation anger ett högt värde på VIF att risk för multikollinearitet föreligger. Som rikt-
linje kan exempelvis värden på VIF≥4 användas som indikation på att problem med multikol-
linearitet förekommer (Garson, 2005). Något strikt gränsvärde tycks dock inte finnas utan 
även högre värden på VIF förekommer då det gäller att avgöra om multikollinearitet före-
kommet. Vid upptäckt av multikollinearitet är ett alternativ att redundanta variabler utelämnas 
i ekvationen vilket underlättar skattning av övriga variabler. Även utökade stickprov kan bi-
dra till att minska fenomenet. Multikollinearitet behöver nödvändigtvis inte alltid vara skad-
lig. Därför kan som alternativ samtliga variabler kvarstå i modellen där förekomsten av multi-
kollinearitet påpekas. Detta gäller inte minst i fall där syftet med analysen är prediktion där 
relationen mellan oberoende variabler består samt i fall då determinationskoefficienten är hög 
och t-värdena samtidigt är signifikanta.  
 
6.4.4 Dummyvariabler 
För att en regressionsanalys ska vara möjlig krävs att ingående variabler i analysen är kvanti-
tativa. Vid analys av samband mellan variabler är det inte ovanligt att kvalitativa variabler 
förekommer. I dessa fall är det möjligt att koda den kvalitativa variabeln så att den uppträder i 
numerisk form. Detta görs genom att en ny oberoende variabel införs som tilldelas värdet 0 
om en viss egenskap förekommer och 1 vid avsaknad av denna egenskap. Denna typ av vari-
abler benämns vanligen dummyvariabler. Alternativt används även indikatorvariabel, katego-
rivariabel eller dikotom variabel. Med utgång från detta arbete kan tillfällen då skyltning via 
VMS förekommit användas som exempel. Detta är en kvalitativ variabel eftersom VMS i det-
ta fall anges som antingen släckt eller tänd. Genom att koda släckt som 0 och tänd som 1 kan 
denna egenskap uttryckas numeriskt och därigenom användas i en regressionsanalys.  
 
I de fall då en oberoende variabel innehåller fler än två olika egenskaper skapas en ny variabel 
för varje egenskap. För att undvika perfekt kollinearitet måste en variabel utelämnas. Detta 
innebär att om en variabel har m kategorier införs m-1 dummyvariabler för denna variabel. 
Två grundregler för vilken variabel som ska utelämnas finns. I första hand bör den uteläm-
nande variabeln tydligt kunna definieras. Som utgångspunkt bör dessutom den variabel som 
är vanligast förekommande utelämnas då den kan ses som referensnivå. I fallet med VMS 
sätts lämpligen släckt som referensnivå eftersom det rimligen är det vanligast förekommande 
tillståndet.  
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7. Val av regressionsvariabler 
 
Detta kapitel syftar till att beskriva vilka variabler som är tänkta att ingå i den regressionsmo-
dell som kommer att utgöra utgångspunkten för analys av hur hastighet, tidlucka, och DTC 
varierar under olika förhållanden. Vilka variabler som kan och bör ingå i en tänkt regres-
sionsmodell diskuteras. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vilka variabler som 
kommer att representeras i regressionsmodellen. Detta görs genom att den tänkta regres-
sionsmodellen presenteras.    
 

7.1 Val av regressionsmodell 
En grundläggande uppgift vid specificering av en tänkt regressionsmodell är att bestämma 
vilka variabler som bör ingå. En mängd olika variabler kan tänkas påverka det som är föremål 
för studien. Samtidigt bör inte fler variabler än nödvändigt tas med. Därför är det av stor vikt 
att försöka finna de variabler som anses ha störst inverkan på de variabler man önskar förkla-
ra. Ett grundläggande kriterium bör vara att de variabler som väljs måste vara möjliga att mäta 
eller med tämligen god noggrannhet kunna beräknas. Av stor betydelse är även att finna för-
söka finna variabler med ett tillräckligt stort dataunderlag för modellkonstruktionen eftersom 
en risk finns att precisionen i modellen annars blir bristfällig. Att finna en avvägning mellan 
differentiering av data och sammanhållning av dataunderlag måste därmed beaktas vid val av 
de i analysen ingående variablerna. För att avgöra hur stort antal variabler som bör ingå i en 
regressionsmodell måste således en sammanvägning göras av ovan nämnda faktorer. I denna 
rapport har flertalet av valda regressionsvariabler hämtats från en studie gjord av Staffan Möl-
ler vid VTI, där linjär regressionsanalys utnyttjas för att ”finna ekvationer som på ett bra sätt 
beskriver hastigheten för olika fordonsgrupper och mätplatser som funktion av ett antal för-
klaringsvariabler” (Möller, 1996 s.19). Av de beroende variabler som är huvudmål i denna 
rapport antas hastighet vara den indikator som beror av flest antal faktorer. Då avsikten är att 
skapa samma modell för samtliga beroende variabler kommer hastighet i hög utsträckning 
vara styrande för vilka faktorer som bör medtas i analysen. Genom att fånga upp de variabler 
som bedöms ha störst inverkan på hastighet antas även de faktorer som inverkar på övriga 
förklarande variabler kunna täckas in. Mats Wiklund, VTI, har kommit med värdefulla syn-
punkter och förslag till ingående variabler i en tänkt regressionsanalys. Dessa har tagits i be-
aktande och finns i stor utsträckning representerade i den modell som föreslås i slutet av detta 
kapitel.  
 

7.2 Beroende variabler 
Analysen syftar till att göra en jämförelse mellan ett antal utvalda säkerhetsindikatorer för att 
se hur dessa varierar under olika förhållanden samt att studera hur stor korrelation som finns 
emellan dessa indikatorer. De variabler som valts har tidigare omnämnts i rapporten och är 
hastighet, tidlucka och DTC som är en sammansatt variabel som i stor utsträckning bygger på 
föregående variabler. Syftet är vidare att göra en jämförelse mellan valda indikatorer under 
olika väg- och väderförhållanden för att se vilka variationer och likheter som erhålls.  
 

7.3 Oberoende variabler 
På varje mätplats antas de beroende variablerna vara beroende av ett antal faktorer. Nedan ges 
en kort presentation av de variabler som bedöms ha störst inverkan och som samtidigt är möj-
liga att mäta eller möjliga att med god precision skatta.  
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7.3.1 Fordonsklass 
Då trafikflödets sammansättning sannolikt har en inverkan på främst individuella hastigheter 
bör en indelning av fordon i olika klasser göras. För att få en tillräckligt stor datamängd för 
respektive klass bör en sådan indelning göras i större grupper. En möjlighet är då att dela in 
fordon i lastbilar respektive personbilar. En sådan indelning bedöms dock inte vara helt idea-
lisk. Exempelvis uppvisar personbil med släp ur främst hastighetshänseende större likheter 
med lastbil vilket försvårar en ren indelning i nämnda kategorier (Möller, 1996). En möjlighet 
är då att helt utelämna de fordonskombinationer som bedöms som tveksamma till vilken kate-
gori de ska tillhöra. Detta innebär å andra sidan att tillgänglig data inte utnyttjas fullt ut. I den-
na analys görs istället en indelning i fordonsklass efter högsta tillåtna hastighetsgräns för olika 
fordonskombinationer. Av Tabell 5 framgår de generella hastighetsgränser som gäller för de 
fordonskombinationer som är möjliga att urskilja med de trafikmätstationer som används. 
Gällande bestämmelser har hämtats från Vägverket där anpassning gjorts av fordons-
kombinationer för att motsvara de kombinationer som registreras av tidigare beskrivna tra-
fikmätstationer.  

 
Tabell 5. Sammanställning av högsta tillåtna hastighetsgräns för olika fordonstyper 

 

Fordonsslag Hastighetsgräns 
Personbil, motorcykel, lätt lastbil 
samt buss med totalvikt ≤ 3,5 ton 

För vägen gällande hastig-
hetsbestämmelser 

Personbil med släp 80 
Lastbil utan släp 80 
Lastbil med släp 80 
Buss med totalvikt över 3,5 ton 90 

 
Utifrån de i Tabell 5 presenterade hastighetsgränserna för olika fordonskombinationer kan en 
naturlig indelning göras i två fordonsklasser där personbilar utgör en klass medan övriga for-
donskombinationer utgör återstående klass. Noterbart är att fordonstypen buss har en hastig-
hetsgräns som avviker från övriga fordonstyper. Då buss i övrigt anses uppvisa större likhet 
med lastbil än personbil räknas denna fordonstyp in i fordonsklassen med en lägre tillåten 
hastighet.  
 
7.3.2 Flöde 
Sambandet mellan trafikflöde och hastighet är fundamentalt och bör ingå i en tänkt regres-
sionsmodell. Sambandet mellan flöde, hastighet och täthet är klart påvisat och kan beskrivas 
med trafikens allmänna tillståndslag (May, 1990). Analyser av sambanden mellan dessa vari-
abler görs under ideala trafik- och väderförhållanden och uppvisar då följande generella sam-
band  

dvq ⋅=  
där 
 q = flöde, vanligen uttryckt i fordon per timme alternativt fordon per timme per körfält. 

 v = medelhastighet, uttryckt i km/h 

 d = täthet, uttryckt som fordon per km alternativt som fordon per kilometer per körfält. 

Enligt detta fundamentalsamband är flödet noll då hastigheten eller tätheten är noll. Då täthe-
ten ökar, ökar även flödet samtidigt som hastigheten minskar till följd av ökad interaktion 
mellan fordonen. Vid låga flöden är dock denna minskning marginell men ökar kraftigare då 
vägens kapacitet närmas. För grundläggande teori hänvisas till ovan angivna källa. 
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Det påvisade sambandet mellan hastighet och totalt trafikflöde medför att vid en regressions-
analys så bör en tydlig korrelation finnas mellan minskad personbilshastighet och ökat trafik-
flöde under förutsättning att flödesvolymerna är tillräckligt höga. En närmare indelning av det 
totala trafikflödet kan göras efter olika fordonskategorier då även trafikflödets sammansätt-
ning i sig har en betydande inverkan på hastigheten. En ökning av det totala trafikflödet med-
för lägre personbilshastighet som ett resultat av ökad interaktion mellan fordonen. Lägre last-
bilsandel vid givet totaltrafikflöde bör dock medföra högre personbilshastighet då de lång-
sammare lastbilarna förväntas utgöra ett mindre hinder i trafiken. Högre totaltrafikflöde sam-
varierar dessutom med en lägre lastbilsandel eftersom lastbilsflödet generellt varierar mindre 
under dygnet än personbilsflödet (Möller, 1996). I denna analys görs ingen närmare indelning 
av trafikflödet efter fordonskategori. Istället antas det totala trafikflödet vara representativt för 
att studera huruvida hastighet, samt tidlucka och DTC, beror av flödet.  
 
Då det inte heller finns någon allmän metod för hur totaltrafikflöde ska beräknas kommer i 
denna analys beräkning göras av trafikflöde per heltimme. Detta motiveras av att denna metod 
har ansetts vara den enklaste ur beräkningshänseende samtidigt som den bedöms ge tillräcklig 
precision för att studera hur utvalda variabler varierar med flödet. Tidigare analyser som 
gjorts har även visat på att totalflödet längs den aktuella sträckan uppvisar förhållandevis små 
variationer under dygnet, med undantag för nätter då flödet är avsevärt lägre. Vad som kan 
noteras är att flödena tilltar under 1-2 timmar under morgon och eftermiddag. Denna ökning 
förklaras uteslutande med tidpunkter då människor tar sig till och från arbeten. Då den sträcka 
som analyseras består av varierande 2+1 körfält beräknas i de fall då 2 körfält förekommer i 
en riktning antalet fordon per timme per körfält.   
 
7.3.3 Hastighetsgräns 
Gällande hastighetsbegränsning måste anses ha en betydande inverkan för val av hastighet 
hos enskilda trafikanter, vilket konstaterats tidigare i denna rapport. Då högsta tillåtna hastig-
het ändrades för sträckan Mörrum-Åryd under den period som avses att ingå i analysen måste 
därför hänsyn till detta tas. En indelning görs därför efter vilken hastighetsgräns som varit 
gällande där de två nivåerna är 90 km/h respektive 110 km/h.  
 
7.3.4 Tidsrelaterade variabler 
Trafikflödet och hastighet varierar i viss utsträckning systematiskt mellan olika månader, 
veckodagar och timmar. Särskilt intressant är att studera variationerna under dygnet samt un-
der olika veckodagar. Årstidsrelaterade variabler bedöms inte ha samma inverkan då dessa 
variabler i hög utsträckning antas sammanfalla med framförallt väder- och väglagsförhållan-
den. Detta innebär dock inte att variationer med årstid kommer att utelämnas ur analysen.   
 
Då resärendefördelningen antas vara olika under veckodagar samt helgdagar införs en varia-
bel som skiljer mellan trafik under veckodag och helgdag. Mätningar som gjorts sommartid 
på personbilar har exempelvis visat att hastigheten kan skilja upp till 5 km/h mellan bostads-
resor, inklusive arbets- eller tjänsteresor, och fritidsresor (Möller, 1996). Mellan övriga ären-
detyper är hastighetsskillnaden mindre. Med bakgrund av detta görs en indelning efter anta-
gandet att veckodag betraktas som måndag-fredag eftersom dessa dagar generellt kan betrak-
tas som arbetsdagar där en stor del av trafiken utgörs av yrkestrafik eller av arbetspendling. 
Under helgen antas denna trafikandel vara betydligt lägre. Med helg avses lördag-söndag 
samt dagar som i en almanacka anges som röd dag. Fredag kan ses som tveksamt om det bör 
räknas som vardag då denna dag kan skilja sig från övriga veckodagar. I detta arbete görs 
dock inget undantag för fredagar.  
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Då det under året förekommer högtider som är intimt förknippade med att människor reser 
bort bör ovan nämnda indelning i viss mån anpassas till dessa storhelger. Med storhelg avses i 
detta sammanhang främst jul, nyår samt midsommarhelgen vilka ses som stora trafikhelger 
runt om i landet. Även påskhelgen kan ses som en stor trafikhelg. Då människor ofta reser 
iväg innan det att helgen infaller har även dagar som infaller strax innan dessa högtider räk-
nats som helgdag även om det i det i egentlig mening är en vanlig vardag. Som exempel på en 
sådan dag kan 23 december nämnas, dagen innan julafton. Dagar som infaller mellan helgda-
gar och som kan betraktas som klämdagar är i regel svårare att klassificera, särskilt då de in-
faller under en längre period. Som exempel på sådant tillfälle kan perioden mellan jul och 
nyår nämnas, tillfällen då många kan förväntas vara lediga. I dessa fall har klämdagar tolkats 
som vanlig vardag. En sådan indelning skulle exempelvis medföra att även högsommar skulle 
särbehandlas då trafiken under semestertider i viss utsträckning antas variera från övriga tid-
punkter under året. Troligtvis har de dagar som kan ses som tveksamma endast en marginell 
inverkan på resultaten av regressionsanalysen.    
 
För att se om hastighet och tidlucka samt DTC varierar med årstid görs även en indelning i 
olika årstider. I huvudsak har samma indelning gjorts som i tidigare omnämnda studie av 
Möller, där en indelning gjorts efter tidigare empiriska studier. Endast en mindre korrigering 
anses vara nödvändig och ger då följande indelning: 
 

� Vinter – december till februari 

� Senvinter/vår – mars till april 

� Sommar – maj till september 

� Höst/förvinter – oktober till november 

 
7.3.5 Dagsljus och mörker  
En variabel som i hög utsträckning är tidsrelaterad och som sannolikt inverkar på trafikanters 
hastighetsnivå är rådande ljusförhållanden. Under kvällar och nätter är timtrafiknivåerna av-
sevärt lägre vilket medför att hastigheterna sannolikt är högre under dessa tidpunkter. Ingen 
signifikant skillnad torde finnas mellan olika fordonstyper. Analys av ljusförhållandets inver-
kan på trafiken kräver att en gräns mellan dagsljus och mörker kan fastställas. En sådan di-
stinktion kan göras utifrån tidpunkter för solens upp- och nedgång. Då solens tider beror av 
den geografiska polhöjden måste först denna fastställas. I detta fall väljs Karlshamn som den 
geografiska plats från vilken uppgifter om solens upp- och nedgång hämtas. Dessa tidpunkter 
antas gälla för samtliga mätplatser som ingår i analysen. Vidare görs antagandet att dagsljus 
råder 30 min före solens uppgång samt 30 minuter efter dess nedgång (Möller, 1996). Uppgif-
ter om tider för solens upp och nedgång har hämtats från Vädertjänsten i Göteborg AB 
(2005).     
 
7.3.6 Väglag- och väder 
Väglagets betydelse för trafiksäkerheten har omnämnts i föregående kapitel. Försämrade väg- 
och väderleksförhållanden medför enligt tidigare resonemang ökade olycksrisker. Att studera 
väder- och vägförhållanden är således av stort intresse. Möjligheten att med hög precision 
bedöma rådande väglag är mycket begränsad. Olika typer av vanligt förekommande väglag 
kan normalt inte särskiljas enbart med väderuppgifter som inhämtats från befintliga VViS-
stationer. I dessa fall krävs att även väglagsobservationer och åtgärdsdata finns tillgängliga. 
Även i de fall då sådana uppgifter finns att tillgå kan det fortfarande vara mycket svårt att 
avgöra exakt vilket väglag som förekommit.  
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För att med god reliabilitet kunna avgöra väglaget krävs därför även direkta väglagsobserva-
tioner. En möjlighet är även att försöka skapa någon form av teoretisk väglagsmodell som 
med god precision kan beräkna väglag utifrån uppgifter om väder, trafik, vidtagna åtgärder 
etc. Detta är i sig en omfattande forskningsuppgift som kräver stor kunskap inom en mängd 
områden. Vid bedömning av DTC finns även ett behov av att kunna översätta väglaget till ett 
givet friktionsvärde. Detta gör det således än svårare då en typ av väglag kan uppvisa olika 
friktionsvärden under olika förhållanden. Då det skulle vara alldeles för omfattande att med 
hjälp av väderdata och väglagsobservationer försöka avgöra vilket väglag som varit rådande 
vid ett givet tillfälle, avgränsas därför arbetet till att endast omfatta väglag i samband med 
nederbörd.  
 
Av de meteorologiska variabler som varit möjliga att mäta och som bedöms ha störst inverkan 
på trafiken för den aktuella sträckan är typ av nederbörd och intensitet. En indelning av ne-
derbörd görs enligt följande: 
 

I. Ingen nederbörd 
Med ingen nederbörd avses förutom att ingen nederbörd förekommer även situationer där 
vägbanan förmodas vara torr och uppvisa normal friktion. Således kan denna kategori 
klassificeras som torr barmark.  

 
II. Regn 

 Med regn avses regn i mätbara mängder, dvs. nederbördsmängd överstigandes 0 mm.  
 

III. Snö  
Med snö avses snöfall med nederbördsmängd överstigandes 0 mm.  

 
Tillfällen med anan typ av nederbörd, med vilket här avses snöblandat regn, kommer i denna 
analys att tolkas som snö eller regn. I detta fall görs en individuell bedömning av hur denna 
fördelning bör göras. Då även nederbördsintensitet antas ha stor inverkan på trafiken bör till-
fällen med regn respektive snö även klassificeras efter mängd nederbörd. Några allmänt ve-
dertagna riktlinjer för hur olika nederbördsintensiteter ska definieras tycks inte finnas. En 
genomgång av olika studier som gjorts för att studera nederbördens inverkan på trafikanter 
visar att en stor variation förekommer. I en studie av trafikanters hastighetsanpassning under 
olika väg, trafik- och siktförhållanden gjorde exempelvis Thoma (1994) följande indelning av 
olika regnintensiteter: 

� Lätt regn  ≤ 0,9 mm/h 

� Medelstarkt regn  > 0,9 mm/h 

� Starkt regn > 2,9 mm/h 

(Wallman, 1997). 
 
Detta kan således ses som ett förslag till tänkbar indelning av nederbörd efter intensitet.  
 
7.3.7 VMS 
Då ett underordnat mål med analysen är att studera om någon effekt kan konstateras av has-
tighet, tidlucka och DTC vid tillfällen då skyltning via VMS förekommit, införs även en vari-
abel för att se om några sådana effekter kan påvisas. Variabeln införs som dummyvariabel där 
referensnivå antas vara tillfällen då skyltning ej förekommit. Antalet tillfällen då skyltning via 
VMS förekommit kommer dock vara mycket begränsat då endast tillfällen med nederbörd 
eller torr barmark ingår i analysen.  
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7.4 Samband mellan oberoende variabler  
För flera av de oberoende variabler som är tänkta att ingå i analysen finns också ett samband 
mellan dessa variabler. Exempelvis varierar flödet mellan dygnets olika timmar och mellan 
vardag och helgdag. Detta påverkar i sin tur timtrafikflödets och lastbilsandelens storlek. Det-
ta kan åskådliggöras med att morgon- och kvällstoppar i trafiken under vardagar i hög ut-
sträckning sammanfaller med högt timflöde och låg lastbilsandel. Tidpunkten varierar samti-
digt med timtrafikflöde, lastbilsandel och resärendefördelning då dessa i stor utsträckning 
varierar systematiskt under dygnets timmar. I samband med skyltning av VMS inverkar san-
nolikt rådande väg- och väderförhållanden på exempelvis trafikanters hastighetsanpassning. 
Tillfällen då VMS är tänt kan medföra en sänkt hastighet där inte skyltningen i sig är den 
primära orsaken. Dessutom förekommer ett visst samband mellan väderförhållanden och väg-
lag. I en del fall är detta uppenbart, t.ex. i samband med regn vilket resulterar i våta vägbanor. 
För att ta hänsyn till att flera variabler sannolikt är korrelerade skulle viktade variabler kunna 
införas där hänsyn till dessa samband tas. Då det i teorin finns många tänkbara samband mel-
lan oberoende variabler skulle det innebära en mycket omfattande modell. Därför kommer 
inte viktade variabler att införas i modellen.  
 

7.5 Regressionsmodell 
Då nästan samtliga variabler som är avsedda att ingå i regressionsmodellen är så kallade kate-
gorivariabler måste de kodas som dummyvariabler. Två grundläggande kriterier används för 
bedömning av hur kodning ska ske. Den variabel som anses utgöra normalt tillstånd kodas 
som noll. För exempelvis variabeln VMS, bedöms tillfällen då skyltarna är släckta utgöra 
normalt tillstånd. Detta kodas således som noll medan tillfällen med VMS kodas som 1. Mot-
svarande gäller för fordonsklass där personbil antas utgöra normalt tillstånd. I de fall där det 
inte anses vara möjligt att bedöma vad som är normalt tillstånd kodas den variabel som uppvi-
sar flest antal värden som noll. För variabeln hastighetsgräns anses det inte vara möjligt att 
avgöra huruvida 90 km/h eller 110 km/h är att betrakta som normal hastighetsgräns. Därför 
kodas i detta fall 110 km/h som 0, då denna hastighetsgräns varit gällande under längst tid. 
Motsvarande kodning görs för ljusförhållanden respektive veckodag där dagsljus respektive 
vardagar kodas som noll. För årstidsrelaterade variabler där fler än två nivåer finns antas 
sommar som referensnivå och utelämnas således ur analysen, såsom angavs i avsnitt 6.4.4.  På 
motsvarande sätt antas torrt väglag utgöra referensnivå för att studera effekter i samband med 
nederbörd. Med bakgrund av de variabler som valts att ingå i analysen kan regressionsmodel-
len sammanfattas som: 
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Som framgår av uttrycket ovan kodas samtliga variabler med undantag för flöde som dummy-
variabler. Detta innebär att angivet värde på regressionskoefficienten, β, anger hur mycket 
respektive oberoende variabel inverkar på en beroende variabel under förutsättning att alla 
andra oberoende variabler hålls konstanta.  
 



8. Insamling och bearbetning av data 

  Sidan 49/102 
     

8. Insamling och bearbetning av data 
 
Detta kapitel syftar till att med bakgrund från tidigare redovisade beskrivning av försöks-
sträckan beskriva hur data från olika källor samlats in och bearbetats. Då trafikdata är den 
enskilt största datakällan inleds kapitlet med en kortare redogörelse för hur denna information 
behandlats. Även bearbetning av väderdata är av central betydelse för arbetets genomförande. 
Därför ges också en beskrivning av hur väderdata från befintliga VViS-stationer använts och 
bearbetats. Kapitlet avslutas med hur all tillgänglig data anpassats för att ingå i en regres-
sionsanalys.  
 

8.1 Trafikdata 

Med syfte att i olika sammanhang kunna använda den trafikdata som samlas in av trafikmät-
stationerna, har Allogg utvecklat ett eget system för lagring och bearbetning av data. Systemet 
som består av ett flertal olika komponenter utgörs av uppackning av insamlad data, kvalitets-
kontroll av data, lagring av data i databas, matematiska och statistiska analyser samt grafiska 
presentationer. I Figur 15 illustreras grafiskt strukturen för hur trafikdata samlas in och bear-
betas.  
 

Systemdatabas

 dBase.
 Access,
 Paradox
 etc

Utskrifter

Trafikmätstationer

Rådata

Applikation för

datagranskning,

kontroll och
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Powerpoint

Andra
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tex Mathcad,
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Axum  S-PLUS Algoritmer i C

 SQL

Statistiska
beräkningar

Databas-
kommunikation

Grafisk
hantering

Samordnar

Grafisk analys +-- 
 

Figur 15. Struktur för insamling, lagring och bearbetning av trafikdata 
 
8.1.1 Hämtning av data 
Då information om trafiken kontinuerligt hämtas in genom de sex olika trafikmätstationerna 
ger det upphov till att stora mängder data lagras. Därför töms i regel mätstationerna varje 
dygn data genom att information via modem överförs Allogg. För detta ändamål har en sär-
skild programvara utvecklats. Programvaran används för att kommunicera med de trafikmät-
stationer som finns utplacerade längs sträckan.  
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8.1.2 Kvalitetskontroll av rådata 
Kvalitetsgranskning av överförd rådata sker genom manuell observation av grafiskt presente-
rade hastighets- och flödesdata med särskild programvara. Programvaran hanterar data från de 
olika trafikmätstationerna i form av särskilda mätfiler i vilka data från de olika mätstationerna 
finns lagrade. Dessutom finns specifika funktioner som gör det möjligt att läsa in data till en 
av Allogg uppbyggd databas. Genom att data kvalitetsgranskas är det möjligt att sortera bort 
all felaktig data innan den läsas in till den uppbyggda databasen.  
 
8.1.3 Databas och databashanterare 
Lagringen av enskilda fordonsdata sker i en sedvanlig relationsdatabas. Som databasserver 
används Microsoft SQL Server 7.0. Den databas som byggts upp av Allogg består av fem 
olika tabeller. Hämtning av data från databasen sker med hjälp av SQL-kommandon, Structu-
red Query Language.  
 
8.1.4 Komplettering av databas 
Den databashanterare som skapats av Allogg innehåller ingen information om väderförhållan-
den längs den aktuella sträckan. Ett led i analysarbetet har därför varit att komplettera databa-
sen med information som är av vikt för analysen. Detta har gjorts genom att en särskild tabell 
som innehåller väderdata skapats. Dessutom har en tabell innehållandes trafikflöden per tim-
nivå för olika trafikmätstationer lagts till. Motivet till att lägga detta som enskild tabell förkla-
ras främst av att det ansetts vara det enklaste tillvägagångssättet utan att samtidigt påverka 
ursprunglig struktur hos databas.  
 

8.2 Väderdata 
Uppgift om väder och väglag har inhämtats via de VViS-stationer som finns längs den aktuel-
la sträckan samt från de väglagsobservationer som under vinterhalvåret rapporterats till trafik-
informationscentralen, TIC, av ansvarig väghållare. Utifrån tillgänglig väderdata antas att det 
med god reliabilitet går att avgöra om nederbörd förekommer och i sådana fall även typ ne-
derbörd. Samtidigt finns en del problem att beakta då det gäller att finna tillfällen med neder-
börd. De väderuppgifter som använts under analysarbetet har baseras på rådata från befintliga 
VViS-stationer. Dessa data innehåller uppgifter om aktuellt väder och uppdateras i regel var 
30:e minut. För att öka precisionen i de lokala vädermodeller som finns utvecklade för den 
aktuella sträckan samt den del av E22 som ingår i det nationella försöksprojektet med variabla 
hastigheter, sker hämtning av data sedan början av september 2004 med 15 minuters intervall. 
För nederbörd gäller dock fortfarande att nederbördsmängd under föregående 30 minuter an-
ges. Kortare intervall för hämtning av data påverkar således inte mätning av nederbörd (Heij-
kenskjöld, 2005; Sjölander, 2004). 
 
Med utgång från att uppgift om nederbörd endast ger uppgift om mängd nederbörd under fö-
regående 30 minuter är det således inte möjligt att med denna information avgöra tidpunkten 
för när nederbörd påbörjats eller upphört. Ett uppenbart problem är även att de stationer som 
finns endast utgör två enskilda punkter längs en knappt 2 mil lång sträcka. Det kan därför inte 
uteslutas att det på någon del av försökssträckan förekommit nederbörd även om båda mätsta-
tionerna inte indikerat detta. Då informationen från mätstationerna varit den enda uppgift som 
funnits att tillgå görs i detta arbete antagandet att ingen nederbörd förekommit under någon 
del av sträckan om inte någon av mätstationerna indikerat detta. Detta är också det mest san-
nolika och i händelse av att så inte varit fallet antas detta vara i sådan omfattning att det en-
dast har marginell eller helt saknar betydelse för redovisade resultat.  
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8.2.1 Torrt väglag 
Under vinterhalvåret har torrt väglag ansetts råda vid de tillfällen som tillgänglig väglagsdata 
från TRISS angett att så varit fallet. Denna information har även kontrollerats mot väderdata 
från VViS för att undvika situationer där VViS-stationerna exempelvis rapporterat nederbörd 
samtidigt som väglagsdata rapporterat torrt väglag. Detta kan exempelvis vara fallet i slutet av 
perioder med torrt väglag där inrapportering till TRISS vid förändrat väglag kan vara förskju-
tet i tiden. Även tillfällen då torrt väglag förekommit men där samtidigt halkbekämpande åt-
gärder vidtagits har utelämnats ur analysen. Samma sak gäller för tillfällen där en teoretisk 
risk för rimfrost kunnat konstateras. Detta motiveras med att rimfrost kan medföra halt väglag 
samtidigt som denna typ av halka i regel är svår att förutspå (Wallman et al, 2005) och således 
kanske inte finns angiven vid gjorda väglagsobservationer. För att rimfrost ska bildas krävs att 
daggpunkten, dvs. den temperatur luften måste avkylas till för att bli mättad, är högre än väg-
ytans temperatur.  
 
Då det i samband med nederbörd inte gått att fastställa när vägytan åter torkat upp har scha-
blonvärden utnyttjats. Dessa värden har hämtats från tidigare omnämnda studie av Möller 
(1996) i vilken framgår att för ”körfält i södra och mellersta Sverige med årsdygnmedeltrafik, 
ÅDT, mellan 2 500 och 6 500 fordon tar upptorkning från våt till torr barmark i samband med 
nederbörd utan saltning 4 timmar under dagtid och 10 timmar nattetid” (Möller, 1996 s.29). 
Motsvarande värden i samband med saltning uppgår till 8 timmar dagtid respektive 20 timmar 
nattetid. I samband med påbörjad nederbörd har torrt väglag medtagits fram till 1 timme innan 
nederbörd registrerats. Detta då registrering av nederbörd baseras på senaste 30 minuter (Sjö-
lander, 2004). Därtill har ytterligare 30 minuter dragits ifrån som säkerhetsmarginal. Det är 
inte heller otänkbart att det i det geografiska närområdet kan förekomma nederbörd innan det 
att nederbörd registrerats längs den aktuella försökssträckan. Detta kan i sin tur tänkas ha en 
viss inverkan på körbeteendet hos trafikanterna. Genom att använda denna säkerhetsmarginal 
är förhoppningen att sådana effekter kan undvikas. 
 
8.2.2 Nederbörd 
Ett huvudsyfte med analysen är att finna huruvida trafikbeteendet förändras vid nederbörd i 
förhållanden till torrt väglag. Detta förutsätter någon metod för att finna sannolika tidpunkter 
då nederbörd förekommit. Då VViS endast registrerar mängd nederbörd under senaste 30 mi-
nuter måste därför någon form av skattning göras för när nederbörd kan ha påbörjats samt en 
bedömning av när den kan ha upphört. Detta kräver någon form av bedömning som måste 
göras utifrån de väderdata som finns att tillgå. I denna analys har skattningar i stor utsträck-
ning gjorts utifrån en intuitiv känsla för när nederbörd kan ha förekommit. För att få någon 
form av systematik i denna bedömning har principiella kriterier för när nederbörd anses ha 
påbörjats respektive upphört utarbetats. Vid utformandet av dessa kriterier har mängden regi-
strerad nederbörd i hög utsträckning varit avgörande för tidsförskjutningens storlek. De rikt-
linjer som legat till grund för precisering av tidpunkter för nederbörd redovisas i Tabell 6.  
 

Tabell 6. Tidsgränser för urval av väderdata 
 

Nederbördsmängd (mm)  Nederbörd påbörjas Nederbörd upphör 
0,1  Ingen tidsförskjutning Utelämnas 
0,2 - 5 min -15 min 
0,3-0,4 -10 min -15 min 
>0,5 -15 min -10 min 
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Urvalet baseras på bedömningar utifrån befintlig väderdata där en bedömning gjorts hur stora 
nederbördsmängder som kan antas vara rimliga under en given tidsperiod. Detta är i sig ingen 
exakt vetenskap och stora brister finns med en sådan metod eftersom nederbördsmängd beror 
av intensitet och nederbördstyp. Därför har heller inte tidsförskjutningar längre än 15 minuter 
gjorts i analysen. Kortare tidsförskjutningar innebär sannolikt ökad precision för när neder-
börd förekommit men medför samtidigt ett mindre urval av antalet fordon under givna förhål-
landen. Valda metod bör därför ses som en avvägning mellan precision av tillfällen med ne-
derbörd och att ett tillräckligt stort antal fordon väljs ut. Med nuvarande kriterier måste dock 
tillfällen då nederbörd faktiskt förekommit vara väl representerat.  
 
Som framgår av Tabell 6 har de tillfällen då nederbördsmängden uppgått till 0,1 
mm/halvtimme generellt utelämnats från analysen i samband med att nederbörd upphör. Detta 
gäller endast i samband med konstaterande av påbörjad nederbörd alternativt i samband med 
nederbördsupphörande. I fall då denna nederbördsmängd uppmätts mitt i sammanhängande 
period av nederbörd har detta värde medtagits. Noterbart är även den åtskillnad i tidsförskjut-
ning vid given nederbördsmängd som gjorts i samband med påbörjad och upphörande av ne-
derbörd. I detta fall har kortare tidsförskjutning använts i samband med då påbörjad nederbörd 
registrerats. Detta motiveras av att det vid nederbörds upphörande inte bedöms vara av samma 
vikt om nederbörd upphör vid den aktuella tidpunkten. Även om nederbörd upphört några 
minuter tidigare än angiven tidsförskjutning så bedöms vägbanan fortfarande vara våt eller 
fuktig vilket bör uppfattas av trafikanterna. Vid ett antal tillfällen har grundläggande princip 
för tidsförskjutning av data frångåtts. Motivet till detta har varierat men baseras på egen upp-
fattning om vad som kan anses vara rimligt. Då vägbanan inte är helt jämställd med torrt väg-
lag bör därför en anpassning ske efter rådande förhållanden. Med utgång av detta kan analys 
av fall med nederbörd i viss mån utsträckas till att även omfatta analys av väglag i samband 
med nederbörd.  
 
8.2.3 Klassificering av nederbördstyp 
I tidigare kapitel har konstaterats att nederbörd klassificeras i ett antal olika nederbördstyper.  
Registrering av nederbördstyp baseras på vilken typ av nederbörd som förekommit närmaste 
föregående 30 sekunder innan det att data inhämtas från VViS. Detta innebär att det inte kan 
uteslutas att det under merparten av mätperioden förekommit en annan typ av nederbörd. 
Denna brist är också något som Vägverket varit medvetna om. I syfte att få en säkrare upp-
fattning om aktuell nederbördstyp har därför mätstationerna konfigurerats till att ange neder-
bördstyp under närmast föregående 10 min. Målsättningen är därigenom att öka precision vid 
mätning av nederbördstyp vilket inte minst bidrar till bättre underlag för bedömning om even-
tuella åtgärder för vägunderhåll behöver vidtas. De mätstationer som finns mellan Mörrum-
Åryd konfigurerades om under hösten 2004 (Heijkenskjöld, 2005). I detta arbete har antagan-
de gjorts att då regn alternativt snö registrerats så har denna nederbördstyp förekommit under 
hela den period som mätningen omfattar.  
 
Då denna analys avser att studera nederbörd i form av regn och snö måste tillfällen med snö-
blandat regn klassificeras som någon av dessa former, såsom angavs i avsnitt 7.3.6. Någon 
given metod finns inte för hur denna fördelning ska ske. En huvudregel som kan användas är 
att i de fall då nederbördsmängden överstiger drygt 1.0 mm/halvtimme kan tillfällen med snö-
blandat regn tolkas som snö (Heijkenskjöld, 2005). Vid nederbördsmängder som klart under-
stiger denna typ har fördelning av snöblandat som regn eller snö i första hand gjorts efter vil-
ken nederbördstyp som registrerats vid föregående eller efterföljande mätningar. I fall där 
snöblandat förekommer mellan regntillfällen har i praktiken nederbörd tolkats som regn.  
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Motsvarande gäller för tillfällen då snö registrerats. I de fall då både snö och regn förekommit 
i anslutning och i andra tveksamma fall har bedömning gjorts utefter en personlig uppfattning.  
Kontroll har i en del fall gjorts mot rådande temperatur samt vilken nederbördstyp som intill-
liggande väderstation registrerat vid motsvarande tillfälle för att klassificera typ av nederbörd. 
Vid något enstaka tillfälle då både regn och snö förekommit har snöblandat omväxlande tol-
kats som regn och snö. För att förenkla sammanställningen av väderdata har i enskilda fall 
angiven metod frångåtts. Bedömningen av vilken typ av nederbörd som förekommit antas inte 
ha avgörande betydelse för resultatet av kommande analys. Dock bör det påtalas att neder-
bördsmängder som registreras i samband med snöblandat regn kan vara tämligen missvisande 
då det inte går att avgöra om det ska tolkas som snö eller regn. Skillnaden kan i extrema fall 
bli påtaglig då 1 mm regn motsvaras av 1 cm snö (Möller, 2005a; Sjölander, 2004; Vädermo-
dell, 2005). Någon sådan hänsyn har dock inte tagits i detta arbete då andra osäkerhetsfaktorer 
gör det svårt att avgöra vilken typ av nederbörd som fallit under mätperioden.   
   
8.2.4 Översättning av väg- och väderförhållanden till friktion 
För bedömning av DTC krävs som tidigare konstaterats att rådande väg- och väderförhållan-
den översätts till ett givet friktionsvärde. Att bedöma friktion är i sig ingen enkel uppgift då 
denna parameter beror av ett stort antal faktorer, såsom konstaterats i tidigare kapitel av denna 
rapport. Även i samband med nederbörd kan väglaget variera och även bestå av flera lager. I 
denna analys har sådana faktorer i stor utsträckning utelämnats och istället baseras friktions-
värden på nederbördstyp och nederbördsmängd. Detta angreppssätt avviker från de traditio-
nella metoder där utgångspunkt för bedömning av friktion görs utifrån väglagsobservationer. I 
detta fall har detta inte varit möjligt utan försök till att skatta friktion görs istället efter typ av 
nederbörd och nederbördsmängd. Ett möjligt val av friktionsvärden under olika förhållanden 
är de tidigare angivna schablonvärden som antogs gälla vid införandet av projektet med dy-
namisk hastighetsanpassning (se avsnitt 5.3.5). I detta arbete frångås i viss utsträckning dessa 
värden. För bedömning av friktion används istället de kriterier och friktionsvärden som an-
vänds i den vädermodell som tagits fram för sträckan Åryd-Ronneby (se Tabell 7). Dessa vär-
den antas vara mer aktuella och gör det lättare att koppla nederbördsmängd till friktion. Även 
om modellen är framtagen för en annan sträcka antas skillnaderna mellan dessa två sträckor 
inte vara påtaglig. Därför kan dessa värden vara intressanta att beakta då de tillämpas på 
sträckan Mörrum-Åryd.  
 
De kriterier som används för val av friktionsvärden i vädermodellen baseras på hur allvarliga 
olika vädersituationer antas vara för trafikanterna. Noterbart är att tillfällen med kraftigt regn 
(>3,0 mm/halvtimme) antas motsvara friktionsvärden på 0,1 (Vädermodell, 2005). Detta skil-
jer sig från tidigare angivna direktiv för vilka friktionsvärden där kraftigt regn inte understeg 
friktion av 0,2. Bedömning av kraftigt regn som 0,1 måste ses som ett ovanligt lågt värde och 
kan jämställas med svår halka vintertid. Antagande om ett så lågt friktionsvärde i samband 
med nederbörd kommer sannolikt få en betydande inverkan för beräkning av DTC. Trots att 
värdet är mycket lågt så bör det ändå inte ses som helt orealistiskt. I samband med kraftigt 
regn uppstår problem med vattenplaning där friktionen i extrema fall till och med kan under-
stiga 0,1. De värden som ingår i vädermodellen kan därför ses som representativa för särskilt 
kritiska punkter längs den aktuella vägsträckan. Även om verkliga förhållanden inte alltid 
motsvarar dessa värden så kan det därför inte uteslutas att dessa friktionsnivåer förekommer 
längs sträckan. Friktionsvärden som överstiger 0,1 kan inte ses som särskilt anmärkningsvär-
da och torde vara tämligen normala.  
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Tabell 7. Friktionsvärden under olika nederbördsförhållanden enligt Vädermodell (2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Som framgår av Tabell 7 görs en närmare indelning av nederbördstyperna regn och snö efter-
som deras skilda karaktär har olika inverkan på friktionen. I dessa fall har vägytans tempera-
tur stor inverkan för bedömning av friktionsvärde. Detta gäller inte minst i samband med un-
derkylt regn där kalla vägbanor medför att nederbörden ofta fryser till is med blixthalka som 
följd. I den version av vädermodell som använts som referens i detta examensarbete anges att 
friktion ska anges som 0,4 vid nederbördsmängd överstigandes 0,5 mm. Modellen har därför 
kompletterats till att även innefatta nederbördsmängder understigandes 0,5 mm. I detta fall 
används 0,5 som schablonvärde för friktion. Att detta antagande kan verka rimligt har även 
styrkts av Bogren (2005).  
 

8.3 VMS 
Information om när VMS varit i funktion har erhållits genom att loggfiler för när skyltarna 
varit i drift granskats. Loggfilerna har tillhandahållits av främst AerotechTelub i Östersund 
men i en del fall från TIC i Jönköping respektive Kristianstad. Då bemanningen av TIC för 
Vägverket Region Sydöst under sommarhalvåret inte är bemannat dygnet runt eller under 
helger styrs övervakning av vägnätet under dessa tidpunkter av Vägverket Region Skåne. 
Därför har även kontakt tagits med TIC i Kristianstad för att försöka få fram samtliga tillfäl-
len då skyltning förekommit. Då loggfilerna innehåller information om när skyltarna tänts, 
släckts samt anger vilken information som visats har denna information analyserats och sam-
manställts. Efter installation av ny programvara under november 2004 i den centraldator som 
finns har loggfilerna ändrat utseende och fått ett mer lättolkat innehåll. Samtliga tillfällen då 
VMS varit i drift har sammanställts där tidpunkt för när skyltning påbörjats respektive avslu-
tats för samtliga VMS längs sträckan framgår. Då skyltarna styrs via modem finns en tidsför-
dröjning från det att skyltarna rings upp till det att meddelande visas på skylt. Den tid som 
anges i sammanställningen är den tid när skyltarna rings upp. Mer korrekt hade varit om det 
tillfälle då datakommunikationen med skylt avslutas. Tidsmässigt rör det sig om ca 30 sekun-
der skillnad. I analysen har därför 40 sekunder lagts till från det att skylten rings upp. Av den-
na tid användas 10 sekunder som marginal för att de fordon som uppfattat skyltens meddelan-
de ska registreras vid trafikmätstationen. Då skylten däremot släcks ned har den tid för när 
skylten rings upp för att släckas ned använts. En sammanställning av samtliga tillfällen då 
skyltning via VMS förekommit under den period som valts ut för analys redovisas i bilaga 2.  

Nederbördstyp Friktion Kriterier   
  Mängd [mm/halvtimme] Yttemp. Lufttemp. 
Torr barmark 0,7 0   
Regn 0,5 >0   
Regn 0,4 >0,5   
Varm snö 0,4 >0 +5° - -3°  
Regn 0,3 >1,0   
Varm snö 0,3 >1,0 +5° - -3°  
Kall snö 0,3 >1,0 < -3°  
Regn 0,2 >2,0   
Underkylt regn 0,2 > 0 < 1,0° < 0° 
Varm snö 0,2 >2,0 +5° - -3°  
Kall snö 0,2 >2,0 < -3°  
Regn 0,1 >3,0   
Underkylt regn 0,1 > 0 < 0,5° < -1° 
Varm snö 0,1 >4,0 +5° - -3°  
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I sammanställningen har även vilken typ av information som visas på skyltarna medtagits, 
uppdelat efter hastighet och vilken symbol som angivits. Fall då hastighet eller symbol ej vi-
sats saknas värde för dessa.  
 
8.3.1 Tillfällen med VMS 
Som framgår av bilaga 2 har VMS utnyttjats i mycket begränsad omfattning. Det begränsade 
antalet tillfällen då skyltning skett gör det således mycket svårt att analysera eventuella trafi-
kanteffekter till följd av att VMS varit tända. Mängden data begränsas ytterligare av att endast 
tillfällen i samband med nederbörd ingår i analysen. Tillfällen då skyltning för exempelvis 
halt vägval förekommit har genom denna urvalsmetod helt utelämnats. Tillfällen då VMS 
använts för att upplysa om vägarbete har utnyttjas för att undvika tillfällen då trafikförhållan-
den kan ha varit sådana att det inte varit fysiskt möjligt för trafikanterna att framföra sina for-
don i önskad hastighet alternativt där de varit tvungna att köra med mycket korta avstånd till 
framförvarande fordon. Dessa tillfällen har uteslutits vid urval av data.  Även tillfällen då 
VMS varit tända under mycket kort period har utelämnats. Vid ett antal tillfällen har skyltning 
exempelvis förekommit under högst någon minut. En trolig förklaring till att skyltning före-
kommit under så korta tidsintervall torde vara att skyltarnas funktion testats alternativt att 
upptändning av skyltar skett av misstag eller att fel meddelande visats. Som utgångspunkt för 
hur lång tid VMS ska ha varit tänt för att medtas i analysen har 5 minuter använts som gräns.  
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9. Resultat 
 
Detta kapitel syftar till att redovisa de resultat som erhållits i samband med den analys som 
gjorts inom ramen för detta examensarbete. Kapitlet inleds med en sammanställning av den 
datainsamling som gjorts som en del av analysarbetet. Detta följs av en presentation av resul-
tat samt en enklare residualanalys för att få en uppfattning om hur tillförlitliga påvisade resul-
tat kan vara. Analysen utvidgas till att även innefatta en begränsad parjämförelse. Därigenom 
fås en viss uppfattning om resultaten från regressionsanalysen till storleksordningen överens-
stämmer med observerade värden. Kapitlet avslutas med en mindre trafiksäkerhetsanalys av 
beroende variabler samt en känslighetsanalys av DTC för att påvisa hur denna variabel beror 
av rådande friktion.    
 

9.1 Datainsamling 
Som inledning till analysarbetet har en databas skapats till vilken trafikdata lästs in, såsom 
angivits i kapitel 8. Data som valts ut för analys omfattar perioden 2004-01-01 – 2005-01-19. 
Av sammanlagt fem trafikmätstationer (Metor 4000 E) har data från tre olika stationer valts. 
Vidare studeras endast riktning mot Kalmar. De stationer som valts att ingå i analysen är 
 

� Mörrum Väst - TMS 3 

� Mörrum Öst - TMS1 

� Ost Karlshamn - TMS5 
 

Val av TMS3 och TMS1 motiveras av att väderuppgifter för dessa trafikmätstationer hämtas 
från VViS 1019, då den är den geografiskt mest närbelägna. Då VViS 1019 är den station som 
varit i drift under längst tid fås således ett större dataunderlag vad avser väderförhållanden. 
TMS5 anses vara intressant då den till skillnad från övriga stationer endast har ett körfält i 
riktning mot Kalmar. För samtliga trafikmätstationer gäller att de finns placerade strax efter 
VMS. Vidare har endast fordon som antas befinna sig i interaktion med omgivande trafik 
valts ut för analys eftersom detta bedöms vara mest intressant ur trafiksäkerhetshänseende.  
 
Från den databas som skapats har tillfällen valts där torrt väglag, regn alternativt snö antas ha 
förekommit. I Tabell 8 ges en sammanställning av hur stor andel av den totala mängden till-
gänglig trafikdata som valts ut enligt ovan angivna kriterier. I tabellen redovisas totala antalet 
fordon i databasen och hur stor andel av dessa fordon som uppfyller kriterierna för att medtas 
i analysen. Vidare görs samma indelning där endast fordon som antas befinna sig i interaktion 
räknas. Därigenom går det att utläsa hur stor andel av det totala antalet fordon som uppfyller 
urvalskriterierna samt hur stor andel av antalet fordon i interaktion som ingår i analysen.  
 

Tabell 8. Sammanställning av data ingåendes i analys 
  
TMS Körfält (riktning) Antal fordon   Andel  Antal fordon ≤ 6 s   Andel 
  Databas Analys   Databas Analys  
1 1 (mot Kalmar) 793 595 169 681 21,3 %  374 931 82 862 22,1 % 
1 2 (mot Kalmar) 295 382 30 637 10,3 %  42 256 10 315 24,4 % 
3 1 (mot Kalmar) 1 294 271 407 695 31,5 %  549 587 178 754 32,5 % 
3 2 (mot Kalmar) 480 978 163 325 33,9 %  203 977 73 144 35,9 % 
5 1 (mot Kalmar) 1 507 064 509 086 33,7 %  726 970 256 591 35,2 % 
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Med undantag för TMS1 så gäller att omkring en tredjedel av alla registrerade fordon i data-
basen finns representerade i det data som valts ut för analys. Ingen påtaglig skillnad kan kon-
stateras om andelen räknas på total trafik eller hindrad trafik. Det begränsade antalet fordon 
för TMS1 förklaras med att mätfel förorsakat att uppgifter om tidlucka saknas för ett stort 
antal fordon. Dessa data räknas därför inte med. Vidare har enstaka rader där fordonstyp inte 
kunnat konstateras räknats bort, samt de fall då inte någon hastighet noterats. Denna mängd 
har dock varit mycket begränsad och omfattar endast enstaka fordon. För körfält 2 bedöms 
antalet fordon vara för få till antalet för att kunna analyseras och exkluderas således ur vidare 
analysarbete. Därför kommer fortsättningsvis endast uppgifter för körfält 1 att redovisas. 
 
9.1.1 Väderdata 
Då analysen i hög utsträckning syftar till att studera hur effektmåtten hastighet, tidlucka och 
DTC förändras under olika väderförhållanden är det av betydelse att även dela in data efter 
nederbördstyp. En sammanställning av antalet fordon under olika väderförhållanden redovisas 
i Tabell 9. 

 
Tabell 9. Antal (andel) utvalda tillfällen fördelat på nederbördstyp 

 

Mätstation Nederbördstyp   
 Ingen nederbörd Regn Snö 
TMS1 68 622 

(82,1 %) 
5 752 
(6,9 %) 

8 488 
(10,2 %) 

TMS3 162 744 
(91 %) 

11 847  
(6,6 %) 

4 163 
(2,3 %) 

TMS5 243 466 
(94,9 %) 

10 213 
(4 %) 

2 912 
(1,1 %) 

 

Som framgår av Tabell 9 utgörs drygt 90 %, med undantag för TMS1, av så kallad EF-data 
(enskilda fordon) som ingår i analysen av trafik då torr barmark antas råda. Det begränsade 
antalet fordon i samband med nederbörd kan i stor utsträckning förklaras av de kriterier som 
angetts för urval av dessa tillfällen. Kriterierna har i regel varit strikt definierade vilket bidra-
git till att antalet fordon i samband med nederbörd har begränsats. Samtidigt har trafikmätsta-
tionerna inte alltid varit i drift då nederbörd antas ha förekommit. En tydlig indikation på detta 
är att för TMS1 finns drygt dubbelt så mycket data i samband med snö jämfört med TMS3. 
Detta trots att perioder med nederbörd är identiska för båda stationerna. Tilläggas bör även att 
antalet fordon i samband med snö är avsevärt lägre vid TMS5, jämfört med föregående mät-
stationer. Detta skulle kunna förklaras med geografiska variationer i klimatet. En annan möj-
lig förklaring är att skillnad i precision kan förekomma mellan de VViS-stationer som finns 
längs sträckan. Inom ramen för denna analys förutsätts dock att registrerade nederbördstyper 
är representativa. Det begränsade antalet fordon i samband med regn för TMS1 förklaras med 
att en klar majoritet av alla tillfällen exkluderats till följd av att uppgifter om tidlucka inte 
registrerats. Stor inverkan på det begränsade antalet fordon i samband med nederbörd är även 
att nederbörd ofta förekommer nattetid då trafikflödena i regel är mycket låga.  
 
För att studera hur vanligt förekommande regn respektive snö är kan en jämförelse göras med 
hur stor andel av samtliga mättillfällen som VViS registrerat någon av dessa nederbördstyper. 
Som påpekats i föregående kapitel är det inte möjligt att med information från VViS bedöma 
när regn påbörjats eller upphört. Detta gör det således svårt att bedöma hur stor andel av tiden 
under ett år som regn förekommer.  
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En jämförelse av antalet registrerade tillfällen med regn respektive snö visar att av samman-
lagt 23 606 mättillfällen för VVIS 1019, anges ingen nederbörd vid 20 763 tillfällen. Regn har 
angivits vid 1 654 tillfällen och snö vid 329 tillfällen. Räknat på antalet registrerade mätning-
ar utgörs omkring 88 % av ingen nederbörd, 7 % av regn och 1 % av snö. Resterande andel 
utgörs av övriga nederbördstyper. Dessa uppgifter kan således ge en indikation för hur ofta 
regn respektive snö förekommer. Antalet tillfällen med nederbörd visar därmed att nederbörd 
inte förekommer i så hög utsträckning som man allmänt kan tro. Med regn avses i detta sam-
manhang även fall då regn registrerats men där nederbördsmängden understiger 0,1 mm. Det-
ta fenomen benämns internt inom Vägverket för fjåsregn vilket innebär att det sannolikt finns 
något i atmosfären men att partiklarna är så små att de är svåra att mäta (Sjölander, 2004). 
Denna typ av nederbörd kan liknas vid ett mellanting mellan dimma och duggregn (Heijken-
skjöld, 2005). Tillfällen med fjåsregn har helt utelämnats ur analysen vilket medför att antalet 
regntillfällen som väljs ut ytterligare begränsas. En sammanställning av registrerade neder-
bördstyper för VVIS 1019 samt VViS 1023 återfinns i bilaga 3. 
 

9.2 Regressionsanalys 
Den del av analysarbetet som omfattar regressionsanalys har utförts med statistikprogrammet 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 11.5. De kategorivariabler som ingår i 
regressionsmodellen har kodats om i programmet för att kunna användas i analysen (se kapi-
tel 7). En sammanställning av antalet nederbördstillfällen har medfört att regn respektive snö 
delas in i två klasser för att särskilja nederbördsintensitet. Indelning av regn har gjorts enligt 
följande: 

 
� Lätt regn  0,1 - 0,5 mm/halvtimme 
� Medelstarkt/starkt regn    > 0,5 mm/halvtimme 

 
Med bakgrund av tidigare föreslagna indelning av nederbördsintensitet (kapitel 7) har tillfäl-
len med starkt regn aggregerats med medelstarkt regn. Motivet till detta är att en jämnare för-
delning av antalet nederbördstillfällen fås samtidigt som motsvarande nederbördsmängd vid 
starkt regn inte uppmätts i samband med snö. Även om begreppet medelstarkt regn främst 
kommer att användas i återstående del av rapporten inkluderar det även tillfällen med starkt 
regn, enligt definition i avsnitt 7.3.6. Med snöintensitet avses i detta fall nederbörd av samma 
mängd vatten som vid motsvarande tillfälle med regn. För att få motsvarande nederbördsin-
tensitet för snö divideras uppmätt snömängd med 10 då 10 mm snö motsvarar 1 mm vatten i 
smält form. Enligt detta resonemang fås då följande indelning av nederbördsintensitet för snö.  
 

� Lätt/medelstarkt snöfall  0,1-5 mm/halvtimme 
� Medelstarkt/starkt snöfall  > 5 mm/halvtimme 

 
Även om denna indelning inte torde vara helt idealisk så anses den ändå ge en indikation på 
nederbördsintensitetens inverkan på trafikbeteendet. Indelningen har också föreslagits av Staf-
fan Möller, VTI. Övriga variabler har kodats såsom redogjorts för i kapitel 7. En samman-
ställning av hur antalet observationer av olika dummyvariabler fördelats framgår av bilaga 5.  
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9.2.1 Kontroll av linjaritet 
En grundförutsättning för linjär regressionsanalys är att ett linjärt samband existerar mellan 
beroende och oberoende variabler. Kontroll av linjaritet bör därför kontrolleras innan analys 
genomförs. För att studera om linjärt samband föreligger plottas beroende och oberoende va-
riabler parvis i ett spridningsdiagram. För dummyvariabler finns endast två värden och analys 
av linjaritet kan inte göras i verklig bemärkelse. Dessa variabler kan således utan större hinder 
användas direkt i analysen. Då endast flöde utgör en kontinuerlig variabel kontrolleras därför 
bara linjaritetsvillkoret för denna variabel. En granskning av korrelation mellan flöde och be-
roende variabler uppvisar inget tydligt linjärt samband. Initialt valdes 500 slumpvis utvalda 
värden från den totala datamängden. Då inget mönster uppvisades prövades att ändra intervall 
för dataurval samt antalet värden. Trots upprepade försök kan inget tydligt samband påvisas 
mellan studerade variabler, varken linjärt eller icke-linjärt. Stor stokastisk variation tycks fö-
religga vilket bidrar till att det är svårt att dra några slutsatser av plottade samband (Figur 16). 
En förklaring till detta är sannolikt att trafikmängden längs den aktuella sträckan generellt 
måste anses som låg. En studie av trafikflödet visar att genomsnittliga flödesnivåer i regel 
understiger 300 fordon/h/körfält, vilket för denna typ av väg måste ses som lågt. För hela den 
analyserade perioden uppvisar exempelvis TMS3 ett genomsnittligt trafikflöde på ca 285 for-
don/h/körfält. Att denna siffra är så hög förklaras med att endast fordon i interaktion finns 
representerade i analysen. Under nattetid då flödena är avsevärt lägre är det mycket ovanligt 
att fordon ligger med en tidlucka kortare än sex sekunder till framförvarande fordon. Trafik 
under dessa timmar har därför i det närmaste exkluderats från analysen. Detta inses inte minst 
om endast trafik under dygnets ljusa timmar beaktas. Det genomsnittliga flödet ökar endast 
marginellt och uppgår till cirka 296 fordon/h/körfält. Exempel på flödesnivåer under ett god-
tyckligt valt dygn redovisas i bilaga 4.  

Figur 16. Spridningsdiagram för beroende variabler mot timtrafikflöde. 
t.v) hastighet vs. flöde, mitten) tidlucka vs. flöde, th) DTC vs. flöde 

 
Även om inget klart linjärt samband kan konstateras kan inte heller något direkt icke-linjärt 
samband utläsas av plottade spridningsdiagram. Således kan det inte helt uteslutas att någon 
form av linjärt samband existerar (Wiklund, 2005). Avsaknaden av linjaritet anses därför inte 
vara ett avgörande problem i detta sammanhang.  
 
9.2.2 Stegvis linjär regression 
Vid förekomst av p stycken oberoende variabler blir antalet möjliga modeller 2p – 1 (Alling, 
2005). Detta innebär att då modellen innehåller ett stort antal oberoende variabler så är det i 
praktiken inte möjligt att pröva alla tänkbara modeller för att finna den bästa. I sådana fall kan 
metoder som automatiskt söker bland delmängder av modeller användas. En sådan metod är 
så kallad stegvis regression där varje oberoende variabel testas för sig.  
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Då denna metod troligtvis är den mest vanligt förekommande har den även valts för denna 
analys. Fördelen med stegvis regression är att den slutgiltiga modellen endast innehåller de 
variabler som är signifikanta. Som acceptansnivå för statistiskt säkerställda resultat antas i 
detta fall en signifikansnivå på 0,05 samt konfidensintervall med konfidensgraden 95 %. Det 
bör dock påpekas att stegvis regression inte garanterar att en optimal modell erhålls. Metoden 
bedöms ändå i detta fall ge goda möjligheter att finna en modell som antas vara representativ. 
Då analysen avser att studera hur de tre effektmåtten hastighet, tidlucka respektive DTC beror 
av ett antal utvalda faktorer har tre separata modeller skapats. Då sammanlagt tre olika tra-
fikmätstationer ingår i analysen kommer sammanlagt nio olika modeller att skapas. För att 
minska omfattningen på innehållet i rapporten kommer endast TMS3 att studeras närmare i 
denna resultatdel. För övriga trafikmätstationer finns resultat av regressionsanalys represente-
rad i bilaga 5.  
 
9.2.3 Hastighetsmodell 
Resultatet av regressionsanalys för TMS3 med hastighet som beroende variabel framgår av 
Tabell 10. 

Tabell 10. Regressionsmodell med hastighet som beroende variabel. 
β) regressionskoefficient, SE) medelfel, p) signifikansnivå, VIF) inflationsfaktorer 

 

TMS3 β SE p VIF 95 % Konfidensintervall 
undre gräns   övre gräns 

intercept  99,681 0,116 0,000   99,453  99,909 
fordonsklass -10,173 0,075 0,000 1,014 -10,320 -10,026 
hastighetsgräns -5,123 0,113 0,000 1,661 -5,345 -4,901 
vardag/helg  1,802 0,067 0,000 1,039  1,671  1,932 
snöklass1 [5 mm] -4,605 0,197 0,000 1,169 -4,992 -4,219 
regnklass2 [>0,5 mm] -2,939 0,144 0,000 1,032 -3,222 -2,656 
snöklass2 [>5 mm] -15,888 0,862 0,000 1,013 -17,578 -14,199 
dagsljus/mörker -1,852 0,102 0,000 1,281 -2,052 -1,653 
senvinter/vår  0,622 0,076 0,000 1,264  0,474   0,771 
regnklass1 [0,5 mm] -1,804 0,162 0,000 1,016 -2,121 -1,486 
flöde -0,004 0,000 0,000 1,247 -0,004   0,003 
höst/förvinter -0,573 0,087 0,000 1,145 -0,744   0,402 
vinter -0,244 0,121 0,043 1,909 -0,480 -0,007 

 

Som indikation för hur väl modellen förklarar verkliga förhållanden används vanligen deter-
minationskoefficienten, R2. Regressionsanalysen ger i detta fall R2 = 0,123. Detta skulle enligt 
resonemang i avsnitt 6.3 innebära att regressionsmodellen i mycket liten utsträckning förkla-
rar variationen av hastighet. Att direkt dra en slutsats låter sig dock inte göras. Att ett så lågt 
värde på determinationskoefficienten erhålls skulle i viss utsträckning kunna förklaras med att 
analysen gjorts på enskilda fordon samtidigt som ett stort antal fordon ingår i analysen. De 
stokastiska variationerna torde därmed bli mycket stora vid en sådan analys. Genom att ag-
gregera fordon i större klasser skulle sannolikt ett högre värde fås på determinationskoeffici-
enten (Wiklund, 2005). Även om en sådan aggregering skulle göras så påverkar detta i sig 
inte regressionskoefficienterna i analysen. En kontroll av detta antagande kan i viss mån göras 
genom att jämföra med motsvarande determinationskoefficient för TMS1 då antalet observa-
tioner från denna trafikmätstation är avsevärt färre. En sådan jämförelse visar att värdet på 
determinationskoefficienterna för TMS1 är högre (R2 = 0,287), se bilaga 5. Även om de sto-
kastiska variationerna kan tänkas ha en viss inverkan torde en bättre förklaring vara att regres-
sionsmodellen, med undantag för flöde, utgörs av dummyvariabler.  
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Dessa variabler kan inte i verklig mening beskrivas linjärt, vilket i sig inverkar på determina-
tionskoefficientens storlek. Påvisade värden på determinationskoefficienten kan jämföras med 
den analys som gjorts av Möller (1996), vilken omnämnts i tidigare kapitel (se avsnitt 7.1). 
Resultaten från den studien uppvisade inga värden på determinationskoefficienten som över-
steg 10 % (Möller, 2005b).   
 
För att indikera om problem med multikollinearitet förekommer används i denna analys VIF 
som mått (se kapitel 6). I fallet med hastighet som beroende variabel finns inga indikationer 
på att multikollinearitet föreligger då samtliga värden på VIF ligger långt under det tidigare 
definierade gränsvärdet som angavs till 4. I tabellen redovisas även medelfelet (SE) för skat-
tade koefficienter. Medelfelet anger hur långt medelvärdet för stickprovet är från populatio-
nens medelvärde. Då detta värde minskar med ökande stickprovsstorlek förväntas dessa vär-
den vara små då analysen innehåller ett tämligen stort antal observationer. I Tabell 10 redovi-
sas även regressionskoefficienterna, β, vilket motsvarar β för respektive oberoende variabel 
som angavs i den regressionsmodell som presenterades i avsnitt 7.5. Även om dessa regres-
sionskoefficienter redovisas är det av större intresse att studera angivna konfidensintervall. 
Tolkningen av exempelvis en hastighetsangivelse på 99,4-99,9 km/h visar att intervallet med 
95 % sannolikhet täcker den ”sanna” hastigheten. Storleken på intervallet minskar i regel med 
ökad mängd data.  
 
De resultat av regressionsanalysen som redovisas i Tabell 10 visar att beräknade värden i hög 
utsträckning överensstämmer med en intuitiv uppfattning om magnituden på olika faktorers 
inverkan. Av regressionsanalysen för hastighet framgår exempelvis att fordonsklass och has-
tighetsgräns generellt har störst inverkan på enskilda hastigheter. Minskningen av hastighe-
terna vid dessa förhållanden uppgår till omkring 10 km/h respektive 5 km/h jämfört med in-
terceptet. Med intercept avses det värde som fås från regressionsanalysen då samtliga obero-
ende variabler hålls konstanta. Utifrån detta värde kan enskilda variablers effekt på hastighe-
ten utläsas. Av modellen förefaller visserligen snöfall överstigandes 5 mm/halvtimme vara 
den faktor som har enskilt störst inverkan på hastigheten. Enligt resultaten från regressions-
analysen skulle hastighetsnivån minska med omkring 14-17 km/h i samband vid snöfall över-
stigandes denna mängd. Då antalet tillfällen med denna nederbördsmängd är mycket begrän-
sat bör därför detta resultat tolkas med stor försiktighet. Särskilt i samband med snöfall går 
det heller inte att utesluta att andra faktorer som inte medtagits i analysen inverkar på hastig-
hetsnivån. Motsvarande värden för TMS1 ger en minskning av hastigheten med 24 – 26 km/h 
och för TMS1 en minskning med omkring 12 km/h, se bilaga 5. Liksom för TMS1 bör dessa 
resultat tolkas med viss försiktighet, särskilt den hastighetsreducering som konstateras för 
TMS1 vilken förefaller vara osannolikt hög för att endast kunna förklaras med snömängd. 
Kraftiga hastighetsminskningar vid klart försämrat väglag är inte helt orimligt. Vid förekomst 
av vissa väglag med is eller snö kan hastigheten minska så mycket som med 25 km/h jämfört 
med barmark (Möller, 1996). Enstaka studier som gjorts av Allogg har även visat på hastig-
hetsminskningar upp till 20 km/h i samband med snöfall för TMS1 (Ekdahl, 2002). Även om 
nivån på hastighetsminskningen enligt resultat från regressionsanalysen kan diskuteras torde 
det ändå stå klart att nederbörd i form av snö har en betydande inverkan på hastighetsnivån. 
 
En jämförelse mellan de olika mätstationerna vid förekomst av regn visar samtidigt att både 
TMS1 och TMS3 uppvisar större hastighetsminskningar än redovisade värden för TMS3. För 
TMS1 gäller även att större hastighetsminskning konstateras i samband med lätt regn jämfört 
med medelstarkt regn. Även för en del andra variabler uppvisar TMS1 ett avvikande mönster 
jämfört med övriga trafikmätstationer.  
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Exempelvis fås för TMS1 en marginell minskning av hastigheterna under helger medan för 
övriga stationer så ökar hastigheterna under motsvarande period. Någon naturlig förklaring till 
detta kan inte ges utan att närmare kunskap om den aktuella vägsträckan krävs för att se om 
detta kan förklara skillnaderna. Även om regressionsmodellen för TMS1 innehåller färre ob-
servationer torde detta i sig inte detta kunna förklara påvisade skillnader. För TMS5 med en-
dast ett körfält är hastighetsnivån generellt högre jämfört med förekomsten av två körfält. 
Jämfört med exempelvis TMS3 skiljer exempelvis omkring 9 km/h om alla oberoende variab-
ler hålls konstanta, vilket måste betraktas som en påtaglig skillnad. Även om vägens är betyd-
ligt rakare vid TMS5 jämfört med de stationer som finns vid Mörrum torde inte detta kunna 
förklara denna skillnad. En teori till denna skillnad skulle kunna vara att vid förekomst av två 
körfält i en riktning så använder sig trafikanterna med lägst hastighet det högra körfältet. For-
don med högre hastigheter finns således inte representerade i analysen. I de fall endast ett 
körfält finns i en riktning räknas även de bilister som vanligen håller en högre hastighetsnivå. 
Då analysen endast består av en mätstation där ett körfält finns går det dock inte att säga att 
detta gäller generellt. Vid förekomst av endast ett körfält borde det å andra sidan gälla att for-
donsförare med lägre hastigheter även hindrar bakomvarande fordon att hålla en högre hastig-
het då möjlighet till omkörning saknas.  
 
Skillnad i hastighet mellan dagsljus och mörker förefaller inte heller vara påtaglig även om 
det är väl känt att olycksrisken ökar i samband med mörker. Enligt resultaten från denna re-
gressionsanalys konstateras dock en minskning av hastighet i intervallet 1,6-2,0 km/h för 
TMS3. För övriga stationer är minskningen något större. Således tycks mörker medföra att 
hastighetsnivån generellt minskar i samband med mörker. Resultat från andra studier som 
gjorts visar att hastigheten tenderar att öka i samband med mörker. Detta förklaras med mins-
kad trafik under dessa timmar. I detta fall kan påvisade resultat sannolikt förklaras med att 
endast fordon som antas befinna sig i interaktion ingår i analysen (Várhelyi, 1996b). Under 
dessa situationer är det troligt att hastighet anpassas till framförvarande fordon.  
 
För de tillfällen då VMS varit tänt har en signifikant skillnad endast påvisats för TMS1. 
Minskningen uppgår enligt resultat från regressionsanalysen till omkring 1,5–1,9 km/h. Skill-
naden är därmed inte särskilt markant. Då antalet tillfällen med VMS varit mycket begränsat 
måste dock resultaten tolkas med försiktighet. För VMS1 gäller exempelvis att denna skylt 
varit ur funktion under en stor del av året. Då skylten fungerat har det samtidigt inträffat att 
man inte kunnat släcka ned densamma vid önskat tillfälle vilket resulterat i att skylten varit 
tänd i omkring en veckas tid utan att något motiv till detta finns. Detta har sannolikt inverkat 
negativt på effekten av skyltning.  Motsvarande problem med att nedsläckning ej skett såsom 
önskat finns även för VMS2, om än inte i lika stor omfattning. Denna skylt har samtidigt varit 
i drift under en längre period vilket medför att sådana effekter får mindre inverkan. Den 
minskning i hastighetsnivå som påvisats enligt regressionsanalysen är av sådan storlek att den 
inte bör bedömas som helt orealistisk.  
 
Vid en första anblick förefaller det anmärkningsvärt att flödet i det närmaste inte tycks ha 
någon inverkan på hastighetsnivån. Som tidigare konstaterats skulle detta kunna förklaras 
med att flödesnivåerna generellt är mycket låga för den aktuella sträckan. Större trafikvolymer 
skulle krävas för att ha en betydande effekt på hastighetsnivån. Av bilaga 4 framgår exempel-
vis att hastigheterna för ett godtyckligt valt dygn inte tycks påverkas i någon större utsträck-
ning vid varierande flöden under dagtid. Med utgång från detta kan en indikation fås om att 
hastighet ej tycks beror av flödet i särskilt stor utsträckning för de trafikvolymer som upp-
mätts. En bidragande faktor till flödets marginella inverkan är sannolikt även det att flöde 
räknas per heltimme samtidigt som hastigheter redovisas för varje enskilt fordon.  
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Detta innebär således att en stor spridning av hastigheten förekommer för samma flöde efter-
som det teoretiskt kan finnas lika många olika hastigheter som antal passerande fordon under 
en timme. Till följd av detta måste den låga effekten av trafikflödet tolkas med viss försiktig-
het.  
 
9.2.4 Tidluckemodell 
Resultaten av tidlucka som beroende variabel framgår av Tabell 11. Liksom i modellen med 
hastighet som beroende variabel presenteras endast de variabler som är signifikanta.  
 

Tabell 11. Regressionsmodell med tidlucka som beroende variabel. 
β) regressionskoefficient, SE) medelfel, p) signifikansnivå, VIF) inflationsfaktorer 

 

TMS3 
 

β SE p VIF 95 % konfidensintervall 
undre gräns   övre gräns 

Intercept  2,652 0,005 0,000   2,641             2,663 
Fordonsklass  0,121 0,01 0,000 1,009  0,102             0,140 
senvinter/vår -0,087 0,01 0,000 1,217 -0,106           -0,068 
hastighetsgräns -0,077 0,015 0,000 1,647 -0,105           -0,048 
Dagsljus/mörker  0,1 0,012 0,000 1,136  0,076             0,125 
Snöklass1 [≤5 mm]  0,111 0,025 0,000 1,165  0,062             0,161 
regnklass2 [>0,5 mm]  0,078 0,019 0,000 1,023  0,041             0,114 
regnklass1 [≤0,5 mm]  0,087 0,021 0,000 1,015  0,046             0,128 
höst/förvinter -0,044 0,011 0,000 1,128 -0,066            -0,022 
vinter  -0,059 0,016 0,000 1,904 -0,090            -0,029 
vardag/helgdag -0,028 0,009 0,001 1,034 -0,044            -0,011 
 

Determinationskoefficienten för modellen med tidlucka som beroende variabel uppgår till 
0,04 och är avsevärt lägre än motsvarande modell med hastighet som beroende variabel. Där-
för bör redovisade resultat betraktas med än större försiktighet då det finns anledning att miss-
tänka att modellen inte är fullt giltig. En alternativ tolkning är att valda variabler inte påverkar 
tidluckorna i större bemärkelse utan istället är variationerna i det närmaste är stokastiska. För 
samtliga oberoende variabler uppvisas värden på VIF som indikerar att multikollinearitet inte 
föreligger. Regressionsmodellen ger vidare en signifikant påverkan på tio av de oberoende 
variabler som ingår i modellen. Även om resultaten är signifikanta är det ingen variabel som 
anses ge en markant förändring av tidluckan. Störst inverkan förefaller fordonsklass ha där 
personbilar har tycks köra med kortare tidluckor än övriga fordonskategorier. För TMS3 där 
endast ett körfält finns är denna siffra markant högre jämfört med övriga stationer (bilaga 5). 
  
I samband med nederbörd fås en ökning av tidluckorna vilket förefaller naturligt. Ökningarna 
måste dock ses som tämligen små. Enligt modellen ökar exempelvis tidluckan endast med 
0,046-0,128 sekunder vid medelstarkt och starkt regn jämfört med torr barmark. Även i sam-
band med lättare snö ökar tidluckorna med mellan 0,062-0,161 sekunder. Ökningen är således 
större än vid motsvarande nederbördsmängd i samband med regn. Då snömängden överstiger 
5 mm/h ger regressionsmodellen ingen signifikant förändring av tidluckorna. Detta måste ses 
som förvånande. Samtidigt ger medelstarkt regn en mindre ökning av tidluckorna än motsva-
rande tillfällen med lätt regn vilket inte heller kan förklaras närmare. För övriga trafikmätsta-
tioner som ingår i analysen ger modellen endast en signifikant förändring av tidluckorna i 
samband med regn. För TMS1 ökar tidluckorna med omkring 0,08-0,2 sekunder vid kraftigt 
regn medan TMS5 endast ger en signifikant förändring av tidluckorna i samband med lätt 
regn, dock en marginell sådan (bilaga 5).  
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Då det finns ett klart samband mellan tidlucka och flöde måste de värden som fås av modellen 
på hur tidluckan påverkas av flödet betraktas som låga. För TMS3 ger flödet ingen signifikant 
skillnad medan för öviga stationer så är minskningen av tidluckan vid ökande flöde marginell. 
Även om dessa resultat till stor del ger samma bild av flödets inverkan som vid modellen med 
hastighet som beroende variabel förefaller framräknande värden vara anmärkningsvärt låga. 
Liksom för hastighet som beroende variabel fås att tidluckorna generellt minskar i samband 
med mörker. Den påvisade minskningen tycks liksom för övriga variabler vara tämligen liten 
i förhållande till den ökade olycksrisken. För de tillfällen då VMS varit i funktion har inte 
någon signifikant skillnad för tidluckorna påvisats för någon av de trafikmätstationer som 
analyserats. Om resultaten från samtliga stationer vägs samman fås ingen klar uppfattning av 
hur och om tidluckorna generellt påverkas i samband med nederbörd och andra faktorer. En 
mer omfattande studie skulle sannolikt behöva göras för att närmare studera hur tidluckorna 
förändras vid sådana förhållanden. En närmare kontroll behöver även göras av modellens gil-
tighet för att närmare studera om redovisade värden kan anses vara representativa.  
 
9.2.5 DTC-modell 
Regressionsmodellen med DTC som beroende variabel har skapats utifrån samma kriterier 
som för tidigare modeller. Resultaten sammanfattas i Tabell 12. 
 

Tabell 12. Regressionsmodell med DTC som beroende variabel. 
b) regressionskoefficient, SE) medelfel, p) signifikansnivå, VIF) inflationsfaktorer 

 

TMS3 β SE p VIF 95 % konfidensintervall 
undre gräns   övre gräns 

intercept -12,384 0,424 ,000  -13,215         -11,553       
regnklass2 [>0,5 mm] -67,855 0,547 ,000 1,026 -68,928         -66,782 
snöklass1 [≤5 mm] -43,995 0,707 ,000 1,039 -45,380         -42,609 
snöklass2 [>5 mm] -191,855 3,262 ,000 1,004 -198,249       -185,461 
fordonsklass  9,184 0,283 ,000 1,004  8,628            9,740 
regnklass1 [≤0,5 mm] -17,821 0,613 ,000 1,008 -19,023         -16,619 
dagsljus/mörker  6,569 0,378 ,000 1,219  5,829             7,309 
senvinter/vår -1,477 0,269 ,000 1,097 -2,004           -0,950 
höst/förvinter -1,975 0,324 ,000 1,091  1,340             2,609 
flöde  0,005 0,001 ,000 1,227  0,002             0,007  

 

Determinationskoefficienten för regressionsmodellen med DTC som beroende variabel ger 
R2=0,121 och är således av samma storleksordning som för modellen med hastighet som be-
roende variabel. Problem med multikollinearitet förekommer inte heller för denna modell då 
värdena på VIF även i detta fall klart understiger de gränsvärden som används för när pro-
blem med multikollinearitet kan antas förekomma.  
 
Resultaten av beräkningarna visar att negativa värden på DTC fås om samtliga oberoende 
variabler hålls konstanta. Samma förhållande gäller för alla mätstationer som ingår i analysen. 
Detta indikerar ett riskabelt körbeteende även vid torr barmark. För alla trafikmätstationer 
minskar värdena på DTC påtagligt i samband med nederbörd och ökande nederbördsmängd. 
Detta är också rimligt då friktionen minskar med ökande nederbördsmängd. Inte minst kon-
stateras en avsevärd minskning av DTC för snöklass2 där storleksordningen ligger inom in-
tervallet 185-198 m för TMS3. Även om detta resultat inte ska övertolkas till följd av få till-
fällen med denna nederbördsintensitet bör detta resultat ändå ses med bakgrund av att tidigare 
resultat visat att hastigheten minskar avsevärt i samband med snöfall överstigandes 5 
mm/halvtimme. Den minskning som fås av DTC indikerar således att den minskning som 
konstateras av hastighet eller tidlucka för samma situation inte är tillräcklig.  
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För övriga mätstationer fås liknande resultat även om värdena på DTC varierar. För TMS5 fås 
den enskilt största skillnaden med en minskning av DTC på mellan 252-256 meter i samband 
med kraftigare snöfall (bilaga 5). Detta stämmer väl med övriga resultat då hastighetsminsk-
ningen vid denna station är lägre än vid övriga stationer vilket således borde medföra ett lägre 
värde på DTC i samband med snö. Samtidigt är hastighetsnivån vid denna station högre vilket 
i sig medför lägre värden på DTC. Detta kan inses också genom beräknat värde på interceptet 
(Tabell 12). För övriga variabler måste påvisade effekter på DTC ses som måttliga. Intressant 
är dock att DTC i samband med mörker ökar marginellt. Även om inga riktvärden finns för 
hur stor ökningen bör vara så torde den påvisade ökningen inte vara tillräcklig för att kom-
pensera för exempelvis försämrade siktförhållanden. Liksom för modellen med tidlucka som 
beroende variabel ger tillfällen då skyltning via VMS förekommit ingen signifikant inverkan 
på DTC. Resultatet är entydigt för alla trafikmätstationer som ingår i analysen.  
 

9.3 Residualanalys  
För att redovisade regressionsmodeller ska vara giltiga måste ett antal villkor vara uppfyllda, 
vilket omnämnts tidigare i rapporten (kapitel 6). För att korrekta slutsatser ska kunna dras från 
redovisade resultat bör därför dessa villkor kontrolleras. I detta fall studeras främst villkoren 
för antagandet om normalitet respektive konstant varians. Kravet på ett linjärt samband har 
behandlats ovan och behandlas ej i denna residualanalys. Kontroll görs genom att utnyttja 
framräknade residualer för att se om grundläggande krav är uppfyllda.  
 
9.3.1 Normalfördelning 
För att kontrollera kravet på att spridningen runt regressionslinjen är normalfördelad kan his-
togrammen för residualerna analyseras (Figur 17). 

Figur 17. Histogram för residualer, tv) hastighet, mitten) tidlucka, th) DTC 
 
Av de histogram som presenteras i Figur 17 uppvisar hastighet ett tydligt normalfördelat 
mönster. Även residualerna för DTC ser ut att kunna vara normalfördelade. För modellen med 
tidlucka som beroende variabel förefaller residualerna inte komma från någon normalfördel-
ning. För att närmare studera normalitetsvillkoret kan även en så kallad Q-Q plot göras av 
residualerna, se Figur 18. Normalfördelning antas förekomma i de fall då punkterna i en Q-Q 
plot i det närmaste ligger längs en rät linje. 
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Figur 18. Q-Q plot av residualer mot skattade värden, tv) hastighet, mitten) tidlucka, th) DTC 
 
Som framgår av Figur 18 förstärks den uppfattning om normalfördelning som framgick av 
residualhistogrammen. Residualerna för hastighet respektive DTC antas vara normalfördelade 
även om avvikelser förekommer för höga respektive låga värden på residualerna. För tidlucka 
bekräftas bilden om att normalfördelning inte föreligger. En genomgång av observerade vär-
den uppvisar en likartad karaktär som residualerna. Flera skäl kan finnas till att residualerna 
inte är normalfördelade. Därför bör andra problem som kan förekomma i modellen ses över 
innan problemet med normalfördelning beaktas (Noruŝis, 2000). Ett sådant problem kan vara 
att variansen för residualerna inte är konstant för alla värden. Större vikt läggs därför inte vid 
normalfördelningsproblemet i detta skede utan i stället undersöks villkoret om konstant vari-
ans.  
 
9.3.2 Konstant varians 
För att kontrollera om variansen längs regressionslinjen är konstant plottas i denna analys 
residualerna mot de skattade värdena. Resultatet av dessa plottar framgår av Figur 19. 

Figur 19. Residualer mot skattade värden, tv) hastighet, mitten) tidlucka, th ) DTC 
 
För modellen med hastighet som beroende variabel finns en tendens att spridningen ökar med 
ökande värden för den skattade variabeln. Denna effekt skulle i viss utsträckning kunna för-
klaras med att variationen beror på hastighetsnivån där spridningen ökar med ökande hastig-
het. I detta fall har exempelvis lägre rekommenderad hastighet under en del av den analysera-
de perioden samt fordon med lägre hastigheter medfört variationer i hastigheter. Även om 
redovisad plot eventuellt tyder på att villkoret om konstant varians inte är uppfyllt så anses det 
i detta fall vara svårt att göra något åt det. För tidlucka förefaller variansen i hög utsträckning 
vara konstant. För DTC är resultatet i viss mån mer svårtolkat då värdena ligger samlade i ett 
tämligen smalt intervall.  
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De värden som ligger utanför detta intervall är så få att det är svårt att se något tydligt möns-
ter. En viss tendens finns att spridningen minskar för skattade värden nära noll. I regel kan 
situationer där konstant varians inte förekommer åtgärdas. Olika metoder för detta finns. Den 
enklaste av dessa är i regel att utföra en enkel variabeltransformation. Med enkel avses i detta 
fall främst att logaritmera beroende variabler alternativt att beräkna kvadratroten ur dessa. 
Försök att transformera beroende variablerna ger i detta fall inte någon klar förbättring av de 
olika modellerna. Möjlighet finns att använda mer avancerade metoder, såsom polynomre-
gression eller icke-linjär regression. Denna typ av regression används främst då ett kvadratiskt 
förhållande mellan beroende och oberoende variabler kan konstateras. Något sådant förhål-
lande kan dock inte utläsas av de analyser som gjorts. Mer avancerade metoder ger heller ing-
en garanti för att någon markant förbättring av modellen fås. En felaktig transformation kan 
samtidigt leda till att modellen i viss utsträckning försämras och att betydelsen av vissa vari-
abler övertolkas. För detta arbete anses det därför inte vara motiverat med ett så omfattande 
arbete som sannolikt skulle krävas. Även om nuvarande modeller inte kan ses som perfekta 
antas de ge en tillräckligt god approximation av verkliga förhållanden. Modellerna är samti-
digt inte framtagna för att användas prediktivt utan för att skatta effekter av olika variabler. I 
detta avseende krävs inte samma höga precision i modellernas giltighet. Modellen med tid-
lucka som beroende variabel uppvisar dock påtagliga brister och tolkningen av resultaten från 
denna modell bör därför göras med stor försiktighet. Erhållna koefficienter bör i detta fall 
endast ses som en indikation på hur tidluckan beror av oberoende variabler. Redovisade vär-
den bör således inte övertolkas.  
 

9.4 Parjämförelse 
De modeller som erhållits har visat mycket låga determinationskoefficienter samtidigt som 
residualanalysen visat att brister sannolikt förekommer i modellernas giltighet. Även om er-
hållna resultat i hög utsträckning antas ge en tillräckligt god approximation av verkliga förhål-
landen bör påvisade resultat i någon mån kontrolleras närmare. En metod för att göra detta är 
att göra ett stickprov av den totala datamängden och studera hur de beroende variablerna för-
ändras om endast ett antal utvalda faktorer studeras. Då syftet med detta arbete i hög utsträck-
ning är att se hur hastighet, tidlucka och DTC varierar vid olika väderförhållande kan med 
fördel väderrelaterade variabler väljas ut för analys. För att i så hög utsträckning som möjligt 
eliminera variationer i hastigheter och flöden som inte beror på väder och nederbördsintensitet 
kan tillfällen med likartade förhållanden studeras parvis enligt den så kallade parjämförelse-
metoden. Genom att matcha timmar parvis, där endast väg- och väderförhållanden antas kun-
na förklara skillnader i flöden och de beroende variablerna kan inverkan av övriga faktorer 
undvikas. Enligt denna metod tas hänsyn till dygnsvisa, veckodagsvisa och säsongsvisa varia-
tioner i trafikförhållanden. Detta kan jämföras med regressionsmodellen där olika faktorer 
som antas påverka de beroende variablerna utgör oberoende variabler. För att studera hur be-
roende variabler påverkas av nederbördstyp och nederbördsintensitet kan därför tillståndet 
under en viss timme jämföras med samma timme eller angränsande timmar en annan dag, 
förutsatt att andra faktorer i praktiken hålls konstanta (Wallman et al, 2005).  
 
9.4.1 Val av tillfällen 
De parjämförelser som görs i detta fall följer i hög utsträckning samma kriterier som i regres-
sionsanalysen. Då antalet nederbördstillfällen under likartade tidpunkter visat sig vara begrän-
sat har en viss utvidgning av tidigare definitioner varit nödvändig. Som kriterium för de tid-
punkter som tas med för parjämförelse används perioder mellan kl. 15-18 under dygnet.  
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Motivet till valet av dessa tidpunkter motiveras av att flest fordon registrerats i samband med 
nederbörd under denna tidsperiod. Samtidigt bedöms variationerna i trafikflöde under denna 
period inte vara alarmerande höga, även om högsta timtrafikflöden i regel uppmäts mellan 
klockan 16-17. Då flödena för den aktuella sträckan generellt bedöms vara låga antas att detta 
inte har avgörande betydelse för påvisade resultat. I detta fall antas istället resärendefördel-
ning ha större inverkan. Erfarenheter från liknande studier som gjorts har visat att resärende-
fördelningen ändras systematiskt under dygnet. Detta förklaras i stor utsträckning med ökad 
andel arbetspendlare under vissa timmar av dygnet. Genom att välja perioden 15-18 kan det 
som antas vara pendlingstrafik i hög utsträckning isoleras från övrig trafik. Detta kan ses som 
en lång period, exempelvis hade tidpunkten 15:30-17.30 sannolikt bättre speglat verkliga för-
hållanden. Utvidgning av perioden har dock ansetts vara nödvändig för att få med fler neder-
bördstillfällen. För tidpunkter då nederbörd förekommit har torrt väglag ansetts gälla för hela 
den timme som nederbörd konstaterats. Detta innebär att om exempelvis regn uppmätts mel-
lan 15:15-15:45 väljs torrt väglag för tidpunkten 15:00-16:00 för en jämförbar dag. De tillfäl-
len för vilka parvisa jämförelser valts ut för analys redovisas i Tabell 13. Till skillnad från den 
årstidsindelning som användes i regressionsanalysen har definitionerna utvidgats för att få 
med fler nederbördstillfällen. Utvidgning har gjorts genom att ett par tillfällen för oktober 
månad medtagits. Detta antas dock inte ha någon avgörande betydelse för redovisade resultat.   
 

Tabell 13. Utvalda tillfällen för parjämförelse i samband med regn 
 

Regn   Torrt   
Datum Veckodag Tidpunkt Datum Veckodag Tidpunkt 
2004-05-26 Onsdag 15:15 - 16:21 2004-06-02 Onsdag 15:00-17:00 
2004-05-27 Torsdag 15:15 - 15:45 2004-06-03 Torsdag 15:00-16:00 
2004-05-27 Torsdag 17:20 - 17:50 2004-06-03 Torsdag 17:00-18:00 
2004-06-23 Onsdag 16:20 - 18:00 2004-06-17 Torsdag 16:00-18:00 
2004-08-31 Tisdag 15:25 - 17:45 2004-09-06 Måndag 15:00-18:00 
2004-09-01 Onsdag 15:10 - 15:35 2004-09-06 Måndag 15:00-16:00 
2004-09-20 Måndag 15:00 - 15:15 2004-09-13 Måndag 15:00-16:00 
2004-09-20 Måndag 16:00 - 18:00 2004-09-13 Måndag 16:00-18:00 
2004-10-07 Torsdag 15:15 - 15:45 2004-10-06 Onsdag 15:00-16:00 
2004-10-28 Torsdag 16:20 - 17:00 2004-10-27 Onsdag 16:00-17:00  

 
I Tabell 13 återfinns endast tillfällen då TMS3 varit i drift. Detta innebär att ett par tillfällen 
där nederbörd konstaterats inte finns redovisade. Vidare har enstaka tillfälle där trafikflödena 
bedömts som påtagligt avvikande sorterats bort. I stor utsträckning är detta synonymt med att 
ett antal tillfällen under juli och augusti exkluderats då trafiken i viss utsträckning avviker 
från vad som kan ses som normala förhållanden. Med bakgrund av detta blir antalet tillfällen 
med regn således tämligen begränsat. För nederbördsintensitet används samma indelning som 
i regressionsanalysen. Detta bidrar således till att ytterligare minska antalet observerade till-
fällen i samband med regn genom att antalet tillfällen klassificeras i två olika nederbördsin-
tensiteter.   
 
För tillfällen med nederbörd i form av snö har analys gjorts under perioden januari-mars 
2004. Motivet till detta är att antalet tillfällen med snö under vintersäsongen 2004-2005 har 
varit för få där yttre faktorer hållits konstanta. Liksom för nederbörd i form av regn har tids-
perioden 15-18 valts att analyseras. Då det under vinterhalvåret är ljust under en betydligt 
kortare andel av dygnet har ett antal tillfällen med snöfall utelämnats vilket resulterat i en att 
andelen observerad trafik i samband med snö blivit för liten för att kunna analyseras. Samti-
digt har tidpunkter med motsvarande torrt väglag varit begränsat under motsvarande period.  
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Genom att studera trafikdata från perioden januari-mars undviks en del av detta problem ge-
nom att antalet timmar där dagsljus antas råda blir fler i takt med att vintersolståndet passe-
rats. Detta innebär således att andelen tid med dagsljus ökar. En nackdel med att studera data 
från denna period är att det inte anses vara möjligt att direkt jämföra med de resultat som er-
hålls i samband med regn eftersom hastighetsgränsen inte är samma för dessa tillfällen. Detta 
är dock något som varit svårt att ha i beaktande. Utvidgningen av vinter till att omfatta mars 
görs för att få öka antalet tillfällen där snö förekommit. De tillfällen med snö samt motsvaran-
de perioder med torrt väglag som valts ut redovisas i Tabell 14. 
 

Tabell 14. Utvalda tillfällen för parjämförelse i samband med snö 
 
Snö   Torrt   
Datum Veckodag Tidpunkt Datum Veckodag Tidpunkt 
2004-01-19 Måndag 15:53 -16:17 2004-01-22 Torsdag 15:30 – 16:30 
2004-02-24 Tisdag 15:00 -15:53 2004-02-19 Tisdag 15:00 – 16:00 
2004-02-26 Torsdag 15:05 – 16:48 2004-02-12 Torsdag 15:00 – 17:00 
2004-03-08 Tisdag 16:27 – 18:00 2004-03-02 Måndag 16:00 – 18:00 

 
I likhet med tillfällen då regn förekommit redovisas endast de tillfällen där TMS3 varit i drift 
vilket innebär att ett par tillfällen då snö konstaterats inte redovisas. Val av perioder med torr 
barmark har korrigerats i enstaka fall för att ta hänsyn till när mörker antas råda. I detta fall 
har korrigering gjorts till närmaste halvtimme innan det att mörker infaller. Då torrt väder 
räknas per heltimme har starttiden räknats 60 minuter tillbaka i tiden. Utöver de tillfällen som 
anges i Tabell 14 har ytterligare en timme med torrt väglag lagts till för att utöka antalet for-
don i analysen. Det tillfälle utöver de som redovisas i Tabell 14 är torsdagen den 12 februari 
kl. 16-17.  
 
9.4.2 Analys av parjämförelser 
Analys inleds med en sammanställning av hur stor andel av den trafik som valts ut utgör av 
den totala trafiken. Därigenom finns även möjlighet att studera om trafikförhållandena uppvi-
sar tydliga förändringar i samband med nederbörd. Resultaten framgår av Tabell 15.  

 
Tabell 15. Sammanställning av antal observationer ingåendes i parjämförelse 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Redovisade värden i Tabell 15 visar att andelen trafik som antas vara i interaktion måste ses 
som tämligen konstant för samtliga tillfällen. Endast i samband med snö kan en minskning 
antydas. Men då denna minskning ses som förhållandevis liten (-3 %) samtidigt som antalet 
fordon i analysen är tämligen begränsat kan ingen generell slutsats dras utifrån denna sam-
manställning. För att studera nederbördens eventuella inverkan på trafikbeteendet bör de tre 
olika effektmåtten studeras närmare under olika väderförhållanden.  
 

Nederbördstyp Antal fordon Tidlucka ≤ 6 s Andel ≤ 6 s 
Torr barmark  
(sommar) 
Torr barmark  
(vinter) 

4 651 
 
1 981 

2 467 
 
1 046 

53,0% 
 
52,8 % 

Lätt regn 591 309 52,3% 
Medelstarkt regn 2 099 1109 52,8% 
Snöfall 1 449 721 49,8 % 
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Regn 
En god uppfattning om hur de olika effektmåtten varierar vid olika nederbördsintensitet i för-
hållande till torr barmark kan fås genom att studera kumulativa fördelningar. Därigenom fås 
en övergripande bild av hur det totala trafikbeteendet förändras vid skiftande väderförhållan-
den. I Figur 20 – Figur 25 redovisas hur den totala fördelningen av respektive effektmått vari-
erar vid olika nederbördstyp respektive nederbördsintensitet.  
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Figur 20. Kumulativ fördelning av hastighet i samband med regn 

 
Studie av hastighetsfördelning (Figur 20) visar en tydlig minskning av hastigheten i samband 
med lätt regn samtidigt som endast en marginell minskning av hastighetsnivån kan urskiljas i 
samband med medelstarkt regn. Den intuitiva uppfattningen torde vara att hastigheten mins-
kar vid ökande nederbördsintensitet. Resultatet kan därför ses som förvånande och därför bör 
resultaten analyseras närmare för att se om någon naturlig förklaring kan finnas. Misstanke 
kan exempelvis finnas om att perioden föregåtts av kraftigare nederbörd vilket inverkar på 
trafiken under valda tidpunkter. En närmare granskning av väderdata visar dock att så inte är 
fallet. Inte heller flödesnivåerna kan ses som en förklaring till att dessa resultat erhållits. Även 
i tidigare gjorda regressionsanalys gav modellen för TMS5 en större minskning av hastigheten 
i samband med lätt regn jämfört med medelstarkt regn. Med bakgrund av detta kan påvisade 
resultat från gjord parjämförelse ändå ses som intressanta. Då studien endast innefattar 309 
fordon bör resultatet ändå tolkas med viss försiktighet eftersom det kan vara en ren tillfällig-
het att dessa resultat erhållits. En minskning av medelhastigheten med omkring 2 km/h är 
dock ungefär i samma nivå som för regressionsanalysen. Det som är mest förvånande är där-
för att i samband med större nederbördsintensitet så tycks detta i det närmaste inte ha någon 
inverkan på hastighetsnivån. För de perioder som valts ut för parjämförelse återfinns dessut-
om ett tillfälle (2004-08-31) där mycket kraftigt förekommit med högsta registrerad neder-
bördsmängd av 7,8 mm regn/halvtimme. Denna nederbördsintensitet skulle därmed kunna 
benämnas som en kraftig störtskur. Då parjämförelsen är gjord för ett begränsat antal tidsperi-
oder kan trafikanteffekter från ett sådant tillfälle få en betydande inverkan på det sammanlag-
da resultatet. Om denna period studeras separat blir medelhastigheten i samband med detta 
nederbördstillfälle 93,7 km/h. Om detta tillfälle exkluderas ur parjämförelsen blir medelhas-
tigheten 98,6 km/h i samband med medelstarkt regn. Detta kan jämföras med torr barmark där 
medelhastigheten är 97,4 km/h. Detta skulle innebära att hastigheten istället skulle öka eller 
åtminstone inte ändras påtagligt vid förekomst av medelstarkt regn.  
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Till följd av de variationer som kan förekomma mellan olika mätningar kan inte heller i detta 
fall några generella slutsatser dras från gjorda observationer. Även om de variationer som kan 
förekomma beaktas så indikerar resultaten att hastigheten inte påverkas i särskilt hög ut-
sträckning i samband med nederbörd. I tidigare regressionsanalys påvisades en signifikant 
skillnad av hastighet i samband med både lätt och medelstarkt regn. Då parjämförelsen är 
gjord på ett begränsat urval av trafik och under en begränsad period går det således inte att 
utesluta att en sådan generell effekt kan påvisas vid längre tids studie under olika förhållan-
den. Motsvarande studie av tidluckefördelning visar att tidluckorna inte tycks förändras 
nämnvärt i samband med regn. En kumulativ fördelning av tidluckorna framgår av Figur 21. 
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Figur 21. Kumulativ fördelning av tidluckor i samband med regn 

 
Vad som skulle kunna betraktas som anmärkningsvärt är att tidluckorna i samband med me-
delstarkt regn inte ökar i någon större omfattning. I detta avseende uppvisar fördelningen av 
tidluckor således samma tendens som hastighetsnivån. En studie av medelvärdena för tidluck-
orna visar heller ingen signifikant skillnad mellan lätt regn och medelstarktregn. För båda 
dessa tillfällen fås en tidlucka på 2,68 s respektive 2,65 sekunder vilket kan jämföras med torr 
barmark där medeltidluckan uppgår till 2,59 sekunder. Om det tidigare påtalade tillfället med 
mycket kraftigt regn inte medtas blir värdena i det närmaste identiska. För tillfället motsva-
randes en kraftig regnskur fås en genomsnittlig tidlucka på 2,64 sekunder, vilket kan ses som 
samma som vid medelstarkt regn. Detta skulle således indikera att tidluckan inte påverkas 
eller rent av minskar i samband med tilltagande regn. En sådan slutsats vore dock felaktig då 
stokastiska variationer mellan mättillfällena sannolikt kan förklara skillnader i påvisade resul-
tat. Liksom för parjämförelse av hastigheter visar resultaten ändå tydligt att fördelningen av 
tidluckor endast påverkas marginellt i samband med regn. Detta stämmer också väl med de 
resultat som givits av tidigare regressionsanalys. Även om regressionsanalysen påvisade en 
ökning av tidluckorna i samband med regn så var dessa marginella. En marginell förändring 
av både hastigheter och tidluckor borde samtidigt innebära att DTC uppvisar stora variationer 
i samband med nederbörd eftersom detta mått utöver dessa faktorer även beror av friktionen, 
förutsatt att reaktionstiden antas vara konstant. Nederbörd i form av regn bidrar till att friktio-
nen minskar och genom att storleken på DTC är omvänt proportionellt mot friktionen innebär 
lägre friktionsvärden ökade värden på DTC. Då hastighet, tidlucka och reaktionstid uppvisar 
mycket små variationer i samband med nederbörd kommer angivet friktionsvärde ha avgö-
rande betydelse för magnituden på DTC. Då klassificeringen i nederbördsintensitet inte följer 
samma gränser som friktionsvärde medför det att friktionsvärden i intervallet 0,4-0,1 kan fin-
nas representerade vid medelstarkt regn.  
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Tillfällen med kraftig nederbörd där friktionen antas vara som lägst får därigenom stor inver-
kan på DTC. Detta innebär att andelen trafikanter med negativa värden på DTC ökar med 
ökande nederbördsmängd. I Figur 22 redovisas beräknade värden på DTC i samband med 
regn med friktionsvärden motsvarandes de som angivits i tidigare redovisade vädermodell (se 
Tabell 7).  
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Figur 22. Kumulativ fördelning av DTC  i samband med regn 

 
Av Figur 22 framgår tydligt hur DTC förändras i samband med nederbörd i form av regn. Vid 
lätt regn sker en förskjutning till vänster vilket innebär en ökad andel med negativa värden på 
DTC. Trots en genomsnittlig minskning av DTC med 13 m i samband med lätt regn jämfört 
med torr barmark så bedöms denna skillnad inte vara dramatisk. Av den kumulativa fördel-
ningen framgår att närmare 20 % av alla trafikanter i samband med medelstarkt regn färdas 
med värden på DTC understigandes -300 m. Denna höga andel kan i stor utsträckning förkla-
ras med att tidigare påtalade tillfälle med mycket kraftigt regn antas motsvara friktionsvärde 
0,1. Om endast detta regntillfälle beaktas uppgår medelvärdet på DTC till omkring -307 m. 
Detta värde kan jämföras med cirka -136 m som blir medelvärdet för samtliga tillfällen med 
medelstarkt regn (Tabell 13). Om tillfället med kraftigt regn undantas sjunker medelvärdet på 
DTC till -53 m. Även om denna skillnad är stor färdas fortfarande lika stor andel trafikanter 
med negativa värden på DTC, även om en klar förskjutning av fördelningen till höger i grafen 
kan konstateras. Den kumulativa fördelningen visar även att i samband med torr barmark så 
kör ca 40 % procent av förarna med negativa värden på DTC. Även om redovisade värden på 
DTC i stor utsträckning beror på vilka friktionsvärden som antas så ger visar resultaten ändå 
tydligt att en stor andel av alla trafikanter inte tycks anpassa avstånd och hastighet till fram-
förvarande fordon i tillräcklig omfattning. En jämförelse av resultat från regressionsanalys 
visar på en minskning med 16-19 meter vid lätt regn respektive en minskning av DTC med 
69-71 vid medelstarkt regn. Dessa värden stämmer således tämligen väl med den minskning 
som parjämförelsemetoden påvisat. En exakt överensstämmelse kan ej förväntas, istället bör 
storleksordningen på konstaterade effekter studeras. Vid medelstarkt regn fås en avsevärd 
skillnad om tillfället med starkt regn inte exkluderas. Detta är i sig naturligt då ett sådant en-
staka tillfälle får mindre inverkan under en längre tids observation, vilket konstaterats ovan. 
En jämförelse med när detta tillfälle undantas bör därför vara mer korrekt i detta avseende.  
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Snö 
I föregående stycke har inverkan av regn studerats vid ett antal utvalda tillfällen. Av intresse 
är att studera om dessa trafikantbeteendet förändras i samband med snö. Analysen görs på 
motsvarande sätt som vid regn genom att kumulativa fördelningar studeras. För tillfällen med 
snö redovisas endast en nederbördsintensitet till följd av att inga tillfällen med snö översti-
gandes 5 mm förekommer under valda perioder. En sammanställning av nederbördsintensite-
ter visar att av utvalda tillfällen för parjämförelse så varierar nederbördsmängden mellan 0,2 
mm/halvtimme till 4,2 mm/halvtimme. En närmare överblick av hastighetsfördelningen visar 
på en betydande skillnad i hastighet vid snöfall jämfört med motsvarande torr barmark, vilket 
framgår av Figur 23. Exempelvis kan en minskning av medelhastigheten med 4 km/h konsta-
teras jämfört med torrt väglag. Om denna hastighetsminskning är ett resultat av enbart snöfall 
eller att väglaget varit av sådan karaktär att det sannolikt påverkat valet av hastighet är en 
fråga som uppkommer i detta avseende. En genomgång av väglagsobservationer från TRISS 
visar att vägbanan rapporterats som våt/fuktig under valda perioder, och vid ett enskilt tillfälle 
som torr vägbana. Detta innebär att moddsträngar eller annat väglag som sannolikt bidrar till 
påtagligt lägre hastigheter inte inverkat på hastigheten. Därigenom kan påvisad minskning av 
hastighetsnivån helt förklaras med förekomst av snöfall. Den påvisade effekten på hastighets-
nivån i samband med snöfall kan jämföras med resultaten från regressionsmodellen där en 
minskning av medelhastigheten med omkring 4,2-5 km/h konstaterades för motsvarande ne-
derbördsmängd (Tabell 10).  
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Figur 23. Kumulativ fördelning av hastighet i samband med snö 

 
En indikation på hur den konstaterade hastighetsminskningen kan ses som ett resultat av ne-
derbörd eller ej kan eventuellt fås genom att studera hur tidluckorna förändras. En teori är att 
tidluckorna borde öka i samband med nederbörd, även om något sådant resultat inte kunde 
påvisas i samband med regn. Den kumulativa fördelningen visar på en förskjutning av tid-
luckorna åt höger, se Figur 24. Detta indikerar således ett generellt ökat avstånd till framför-
varande fordon i samband med snöfall. Medelvärdesbildning av tidluckorna visar på en ök-
ning med cirka 0,22 sekunder i samband med snöfall jämfört med motsvarande torrt väglag, 
där den genomsnittliga tidluckan uppgår till 2,7 sekunder. Ökningen av tidlucka i samband 
med snö kan jämföras med det av regressionsanalysen beräknade värdet som ligger i interval-
let 0,062-0,161 sekunder. Detta innebär att skillnaden mellan resultatet från parjämförelse och 
regressionsanalys inte skiljer sig nämnvärt.  



9. Resultat 

  Sidan 74/102 
     

Fördelning av tidluckor - snö

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0
0,

5 1
1,

5 2
2,

5 3
3,

5 4
4,

5 5
5,

5 6

[s]

Torr barmark Snö
 

 
Figur 24. Kumulativ fördelning av tidluckor i samband med snö 

 
Genom att hastigheterna och tidluckorna minskar i samband med snö torde inte DTC uppvisa 
lika dramatiska skillnader som de effekter som påvisades i samband med regn. Av Figur 25 
framgår att andelen förare med negativa värden på DTC vid torr barmark är i det närmaste 
konstant jämfört med motsvarande torr barmark vid parjämförelse med regn (Figur 22). Detta 
är i sig inte anmärkningsvärt eftersom det inte kan förväntas att denna andel skulle minska vid 
torr barmark under vinterhalvåret jämfört med motsvarande förhållanden sommartid. En jäm-
förelse av DTC för torrt väglag mellan sommar och vinter visar i det närmaste på samma ge-
nomsnittliga värde på DTC. I samband med snö minskar medelvärdet på DTC från -11,8 m 
under torrt väglag till -61,9 m. En jämförelse av DTC i samband med regn respektive snö låter 
sig dock inte göras på samma sätt som för torr barmark. Detta förklaras med att klassificering 
av nederbördsintensitet inte följer samma gränsvärden som för friktion. Således kan det som 
här betraktas som lätt snöfall teoretiskt innebära friktionsvärden mellan 0,1-0,4. För lätt regn 
som motsvarar samma nederbördsmängd antas friktionen konstant vara 0,5. Därigenom inses 
att någon direkt jämförelse ej låter sig göras av DTC i samband med regn respektive snö. 
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Figur 25. Kumulativ fördelning av DTC i samband med snö 
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9.5 Trafiksäkerhetsanalys 
För att avgöra hur riskfyllt trafikantbeteendet är bör redovisade värden ställas i relation till 
någon referensnivå. För bedömning av högsta lämpliga hastigheter i kritiska situationer kan 
teorierna om konstant bromssträcka användas. Då DTC är en utvidgning av detta mått genom 
att även avstånd till framförvarande fordon beaktas kommer i denna studie inte konstant 
bromssträcka att behandlas ingående. För tidluckor har tidigare i denna rapport begreppet 
minsta trygga tidsavstånd introducerats. Detta begrepp förutsätter dock kunskap om passeran-
de fordons längd. Då dessa uppgifter inte funnits tillgängliga och arbetet med att försöka be-
räkna detta mått utifrån givna uppgifter bedöms vara för omfattande kommer denna metod 
inte användas i detta fall. Då medeltidluckor bedöms ge en tämligen dålig beskrivning av tra-
fiksäkerhetsläget enligt tidigare resonemang, bör något annat mått användas. En metod är att 
studera hur stor andel av samtliga fordon som kör med avstånd till framförvarande fordon 
som underskrider ett givet gränsvärde. I denna rapport används 2 sekunder som indikation på 
kritisk tidlucka. Detta kan ses som ett vanligt gränsvärde för bedömning av trafikfarligt bete-
ende (Holmén et al, 2002).  
 
Ur trafiksäkerhetshänseende är det av intresse att studera hur andelen korta tidluckor föränd-
ras under olika förhållanden. Hur riskabel ett värde på en tidlucka antas vara är dock i stor 
utsträckning beroende av hastigheten hos de enskilda fordon som respektive tidlucka repre-
senterar (Ekdahl, 2002). Därför bör individuella hastigheter och tidluckor kombineras för att 
ge en bättre beskrivning av den dynamiska trafiksäkerhetssituationen på individnivå. I detta 
arbete har DTC introducerats som en säkerhetsindikator där hänsyn till dessa parametrar tas. 
För beräkning av DTC kan noll användas som gränsvärde för trafikfarligt beteende. Detta då 
ett negativt värde på DTC indikerar att bakomvarande fordon kommer att ha passerat den 
plats som framförvarande fordon råkat ut för någon form av incidens. I föregående stycke har 
dock konstaterats att en stor andel av alla trafikanter vid torr barmark kör med negativa vär-
den på DTC. Till följd av att flera parametrar som friktionsvärde och reaktionstid måste skat-
tas medför det en viss osäkerhet för erhållna resultat. Att använda noll som gränsvärde för 
riskabelt beteende kan därför ifrågasättas. För att minska denna osäkerhet kan det därför dis-
kuteras om detta gränsvärde bör sättas lägre. I denna rapport införs även ett undre gränsvärde, 
vilket godtyckligt sätts till -50 m. Detta värde kan således användas för att särskilja fordon 
som åtminstone befinner sig i riskzonen och fordon som med stor sannolikhet kör med nega-
tiva värden på DTC även då hänsyn tas till osäkerheten av skattade parametrar för beräkning 
av DTC. En sammanställning av erhållna resultat från parjämförelse redovisas i Tabell 16. 
 

Tabell 16. Sammanställning av resultat från parjämförelse 
 

Nederbördstyp medelhastighet andel<2 s Medelvärde DTC Andel DTC<0 Andel DTC<-50 
Torr barmark 97,4 22,2% -10,9 63,3 % 18,2 % 
(sommar)      
Torr barmark 95,2 24,1 % -11,8 66,4 % 12,7 % 
(vinter)      
Lätt regn 95 20,3% -27,7 72,8 % 33,0 % 

Medelstarkt regn 97,2 22,4% -135,6 90,4 % 70,2 % 
Snö 91,3 19,8 % -61,9 82,4 % 52,4 % 
 
Som framgår av Tabell 16 kan andelen kritiska tidluckor i hög utsträckning betraktas som 
konstant för samtliga tillfällen. I samband med lätt regn och vid snöfall kan dock en viss 
minskning konstateras. Trots det utgörs andelen kritiska tidluckor av omkring 20 %.  
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Samtidigt visar sammanställningen över de olika indikatorerna att hastigheten i de närmaste är 
oförändrad i samband med medelstarkt regn som vid torrt väglag. Dock framgår tydligt att 
DTC påverkas markant av nederbördsmängden, vilket framgått av tidigare redovisade kumu-
lativa fördelningar. Även om andelen trafikanter med värden på DTC understigandes -50 m 
beaktas så uppvisar fortfarande omkring 70 % av alla trafikanter ett riskabelt körbeteende. 
Detta visar att en stor andel av trafikanterna inte anpassar sig i tillräcklig omfattning till rå-
dande förhållanden. Även om hastigheterna generellt minskar och tidluckorna ökar något så 
har friktionen så stor inverkan att en avsevärt större anpassning av hastighet och tidluckor 
skulle krävas. Detta visar att trafikanterna inte tycks anpassa sig efter rådande friktion.    
 
Resultatet blir än tydligare i samband med snöfall. I detta fall fås störst minskning av både 
hastighet och andelen kritiska tidluckor. Detta resultat är i sig intressant och skulle kunna tol-
kas som snöfall har större effekt på trafikanternas beteende än om nederbörd faller i form av 
regn. Även om underlaget är för litet för med säkerhet säga att det förhåller sig på detta vis 
torde redovisade resultat ändå vara intressanta. Trots att hastighetsnivå och andelen kritiska 
tidluckor minskar i samband med snöfall ökar andelen med negativa värden på DTC. Även i 
detta fall indikeras att anpassning av hastighet och tidluckor inte är tillräcklig för att kompen-
sera för den försämrade friktionen. För att få en uppfattning om hur stora minskningar av has-
tigheter och tidluckor som skulle krävas för att DTC ej ska vara negativt redovisas ett antal 
slumpvis utvalda observationer från tidigare parjämförelser (Tabell 17). Från dessa data redo-
visas observerade hastigheter och tidluckor samt antagna friktionsvärden vid den aktuella tid-
punkten. Dessa värden kompletteras med värden på vilken hastighet eller tidlucka som teore-
tiskt skulle krävas för att undvika negativa värden på DTC, förutsatt att tidlucka eller hastig-
het antas vara konstant. Beräkningar har gjorts genom att sätta DTC till noll och därefter lösa 
ut hastighet respektive tidlucka.  

 
Tabell 17. Teoretiska lämpliga hastigheter och tidluckor då DTC<0 

 

Hastighet 
[km/h] 

Tidlucka 
[s] 

Friktion DTC  
[m] 

Lämplig hastighet  
[km/h] 

Lämplig tidlucka  
[s] 

91 0,6 0,7 -56,2 -18,9 2,8 
103 2,3 0,7 -23,6 62,2 3,1 
128 1,1 0,7 -88,8 4,5 3,6 
90 1,3 0,5 -56,9 9,6 3,5 
102 3,1 0,5 -23,7 72,4 3,9 
121 0,8 0,5 -122,0 -7,2 4,4 
80 2,8 0,4 -22,1 51,8 3,8 
105 2,2 0,4 -74,0 33,3 4,7 
123 1,2 0,4 -141,3 6,2 5,4 
88 1,8 0,1 -284,1 5,9 13,5 
105 4,0 0,1 -346,1 21,2 15,9 
125 1,3 0,1 -605,3 1,9 18,7  

 

Som framgår av Tabell 17 krävs avsevärda minskningar av hastighet och tidluckor vid mycket 
låga friktionsvärden för att DTC inte ska uppvisa negativa värden. Att endast minska hastig-
het alternativt tidlucka i dessa situationer torde vara mycket orealistiskt utan en kombination 
av dessa åtgärder anses vara nödvändig. Även om en kombination av åtgärder vidtas är det 
sannolikt inte realistiskt att undvika negativa värden på DTC. Under verkliga förhållanden är 
dock friktionen inte konstant för en sträcka. Ett friktionsvärde på 0,1 gäller exempelvis endast 
för enskilda punkter eller kortare sträckor. Således kommer exempelvis värden på DTC på 
flera hundra meter aldrig uppnås under verkliga förhållanden.  
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Detta medför att negativa värden på DTC som uppgår till flera hundra meter endast är teore-
tiska och gäller under förutsättning att friktionen är konstant längs hela sträckan. Trots det bör 
redovisade resultat tydligt indikera att mycket stora minskningar av hastighet och tidluckor 
krävs för att öka det trafiksäkra beteendet. I de fall negativa värden för högsta lämpliga has-
tighet anges innebär det att det inte finns någon möjlighet att stanna fordonet innan incident-
platsen. Detta förklaras med att reaktionstiden är längre än tidlucka till framförvarande av-
stånd och förare av bakomvarande fordon hinner därmed inte reagera innan incidentplatsen 
passerats. Dessa situationer måste ses som synnerligen allvarliga.  
 
Som tidigare påpekats i rapporten innebär redovisade värden på högsta lämpliga hastighet 
respektive lägsta tidlucka bör dessa värden inte tolkas allt för strikt då även framförvarande 
fordon antas ha förflyttat sig från incidentplatsen. Istället ska angivna värden ses som en rikt-
linje för att påvisa vilka stora förändringar som krävs av hastigheter och tidluckor för att i 
teorin uppnå vad som i det närmaste kan ses som ett helt säkert trafikbeteende. En möjlig 
tolkning av vilka minskningar som skulle krävas av hastigheter och tidluckor är att ett helt 
trafiksäkert beteende inte kan anses vara praktiskt möjligt. Risker kommer alltid att förekom-
ma eftersom så dramatiska minskningar som skulle krävas vid främst låga friktionsvärden 
sannolikt inte anses som realistiska. Kraftiga minskningar av tidluckor eller hastigheter bör 
dock medföra att dessa risker minskar avsevärt.   
 

9.6 Känslighetsanalys av DTC 
De resultat som presenterats har visat att andelen negativa värden på DTC ökar markant med 
mycket låga friktionsvärden. Särskilt anmärkningsvärt är att klar majoritet av trafikanter upp-
visar ett trafikfarligt beteende i samband med medelstarkt regn. Då hastighetsnivån och för-
delningarna av tidluckor är i det närmaste konstanta jämfört med torr barmark måste den 
ökande andelen förklaras med de lägre friktionsvärden som uppkommer i samband med ne-
derbörd. Detta visar hur känsligt DTC är för val av friktionsvärde. För att undersöka hur starkt 
beroende denna indikator är av valt friktionsvärde kan en enkel känslighetsanalys utföras. 
Detta görs genom att ändra värdena för friktionen och därigenom se vilken effekt detta får.  
 
Känslighetsanalysen görs i detta fall genom att jämföra tidigare resultat från parjämförelse 
med resultat där friktion sätts till ett värde som ligger mellan det som antagits gälla enligt ti-
digare presenterade Vädermodell och det friktionsvärde som antas råda i samband med torr 
barmark. Detta innebär att förändringen blir störst för friktionsvärden som ligger nära noll. Ett 
friktionsvärde på 0,1 ger enligt denna metodik friktion som motsvarar 0,4 då friktionen vid 
torr barmark antas vara 0,7. För friktionsvärde som ursprungligen antas vara 0,5 kommer en-
ligt samma metod det nya friktionsvärdet beräknas som 0,6. Detta innebär samtidigt att resul-
taten med nya friktionsvärden kommer ha störst effekt i samband med stor nederbördsintensi-
tet då friktionen är lägre i dessa fall. Dessutom prövas antagandet att friktionen antas vara 
konstant och inte förändras jämfört med torr barmark. Känslighetsanalysen görs vidare genom 
att endast friktion i samband med nederbörd analyseras samtidigt som endast friktionsvärden 
som överstiger tidigare redovisade friktionsvärdena beaktas. I Tabell 18 redovisas en jämfö-
relse av resultaten från tidigare parjämförelse där tre olika nivåer på friktionen används. Re-
sultaten presenteras dels som genomsnittliga värden på DTC under de olika tillfällena, dels 
som andelen trafik med negativa värden på DTC.   
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Tabell 18. Resultat av känslighetsanalys av DTC med tre olika friktionsvärden 

 

Nederbörd Mått Vädermodell Mellan Torr barmark 
Lätt regn DTC medel [m] -27,7 -15,5 -7,0 
 andel DTC<0 72,8 % 66,7 % 61,5 % 
 andel DTC<-50 33 % 21,7 % 12,6 % 

Medelstarkt regn DTC medel -135,6 -31,5 - 8,8 
 andel DTC<0 90,4 % 75,5 % 62,7 % 
 andel DTC<-50 71,3 % 37,9 % 14,4 % 

Snö DTC medel -61,9 -18,9 -3,8 
 andel DTC<0 82,4 % 73,8 % 60,3 % 
 andel DTC<-50 52,4 % 25,1 % 6,7 % 

En ökning av friktionsvärdena visar att andelen trafikanter med värden på DTC som understi-
ger noll minskar. I samband med lätt regn är denna minskning inte påtaglig vilket förklaras av 
att friktionsvärden ursprungligen är så höga att en ökning av dessa inte ger någon större ef-
fekt. Därför är det mer intressant att studera hur DTC förändras där friktionsvärdena enligt 
Vädermodellen initialt varit låga. I samband med medelstarkt regn fås de största effekterna på 
DTC om friktionsvärdena ändras. Om friktionsvärdena antas ligga mellan de ursprungliga 
värdena och de som anges för torrt väglag minskar exempelvis andelen DTC understigandes 
noll med närmare 25 %. Då nästan samtliga trafikanter kör med negativa värden på DTC re-
dan vid torrt väglag i den ursprungliga modellen så innebär det ändå att närmare tre fjärdede-
lar av alla trafikanter fortfarande kör med negativa värden på DTC. Denna siffra måste såle-
des fortfarande betraktas som anmärkningsvärt hög. Någon markant minskning av andelen 
negativa värden på DTC fås således inte även om friktionen ökar något. Om friktionen istället 
antas vara konstant och inte förändras vid nederbörd blir motsvarande värde på DTC knappt 
63 % i samband med regn och drygt 60 % vid snöfall. Motsvarande andel i samband med torr 
barmark ger 63 % respektive 66 %. Detta innebär att DTC inte förändras påtagligt om samma 
friktion som vid torr barmark antas.  
 
Som tidigare påpekats kan valet av noll som gränsvärde för DTC diskuteras, även om det ur 
ett teoretiskt perspektiv kan anses vara korrekt att använda detta värde. Det kan dock inte ute-
slutas att en stor andel av trafikanterna ligger strax under detta gränsvärde. Därför har även i 
detta fall -50 m satts som undre gränsvärde. Om detta gränsvärde beaktas fås större effekter 
om andra friktionsvärden används. Detta inses också om medelvärdena på DTC betraktas. 
Genom att medelvärdesbilda DTC framgår tydligt effekten av att ändra friktionsvärdena. I 
samband med medelstarkt regn minskar exempelvis medelvärdena på DTC från -150 m till -
32 m om högre friktionsvärden används. Detta ger således en markant skillnad och ger ett 
annat resultat än om endast andelen med negativa värden på DTC beaktas. Val av friktions-
värde har således mycket stor inverkan på vilket värde på DTC som fås. Detta visar också på 
den känslighet som finns för val av friktionsvärde. Än tydligare blir betydelsen av friktions-
värdet om fördelning av DTC betraktas grafiskt för olika friktionsvärden. I Figur 26 ges ex-
empel på fördelning av DTC i samband med tidigare omnämnda regnskur. Dessutom presen-
teras samma graf med tre olika reaktionstider för att ge en indikation av reaktionstidens bety-
delse. De reaktionstider som antas i detta fall är 1 s, 1.5 s respektive 2,0 sekunder.  
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körfält 1 K1 (mot Kalmar), Reak.tid: 1s. 99% < 0 m.

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Reak.tid: 1.5s. 99% < 0 m.

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Reak.tid: 2s. 98% < 0 m.

Datum och tid: 2004-08-31 15:25 - 2004-08-31 17:45, klassbred: 5 meter

Avstånd-till-kollision for stationen Mörrum Väst

 
Figur 26. Fördelning av DTC  vid kraftigt regn, friktion enligt vädermodell 

 
Av Figur 26 framgår tydligt den stora spridning av negativa värden på DTC som finns. Om 
friktionsvärdet istället antas ligga mellan det värde som antagits enligt vädermodellen och det 
värde som anges som torrt väglag kommer fördelningen att se ut som i Figur 27.  
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körfält 1 K1 (mot Kalmar), Reak.tid: 1s. 81% < 0 m.

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Reak.tid: 1.5s. 88% < 0 m.

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Reak.tid: 2s. 92% < 0 m.

Datum och tid: 2004-08-31 15:25 - 2004-08-31 17:45, klassbred: 5 meter

Avstånd-till-kollision for stationen Mörrum Väst

 
Figur 27. Fördelning av DTC  vid kraftigt regn, friktion mellan vädermodell och torrt 

 
En jämförelse av Figur 26 respektive Figur 27 visar en kraftig förskjutning av andelen negati-
va värden på DTC då friktionen ändras, i detta fall med 0,2 respektive 0,3. Som framgår av 
graferna har reaktionstiden inte lika stor betydelse, även om en ökning kan konstateras av 
andelen negativa värden på DTC då reaktionstiden fördubblas.    
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10. Slutdiskussion 
 
I denna avslutande del av rapporten diskuteras de resultat som erhållits av tidigare analys. 
Detta görs genom att initialt föra ett resonemang kring svårigheterna att mäta trafiksäkerhet 
för att därefter jämföra resultat från regressionsanalys med gjorda parjämförelse. Avslut-
ningsvis görs en kortare reflektion av försök med VMS längs sträckan Mörrum-Åryd. Även 
om de begränsade antalet tillfällen då skyltning förekommit avsevärt försvårat möjligheterna 
att utvärdera effekter på trafikantbeteendet, så har arbetet ändå lett fram till flera intressanta 
erfarenheter, om än på en högre nivå än vad som ursprungligen avsågs.  
 

10.1 Att mäta trafiksäkerhet 
Att mäta trafiksäkerhet är svårt. Detta påstående påpekades redan i rapportens inledande kapi-
tel. Resultaten av den analys som gjorts inom ramen för detta examensarbete stärker denna 
uppfattning. Att finna en metod som kan ge en heltäckande bild av trafiksäkerhetsläget före-
faller vara mycket svårt. I detta arbete har främst försök med multipel regressionsanalys gjorts 
för att särskilja effekter som antas ha inverkan på trafiken och därmed försvåra jämförelser 
mellan skilda tidpunkter. Resultaten av denna regressionsanalys visar att det inte är alldeles 
enkelt att utföra en sådan analys. Som tidigare konstaterats i rapporten uppvisar trafiken en 
stor dynamik. De stokastiska variationerna är stora och att försöka återspegla dessa variatio-
ner med en linjär regressionsmodell låter sig inte göras på ett enkelt sätt. Stora datamängder 
medför samtidigt att den stokastiska variationen ökar. Resultaten av de modeller som skapats 
måste därför ses som approximationer av verkliga förhållanden och inte som sanna värden. 
Ett alternativ till att minska det brus som förekommer i data kan vara att välja ut en mindre 
delmängd för att studera trafiken under specifika perioder. En sådan metod är parjämförelse-
metoden. Denna modell kan användas för att göra parvisa jämförelser där endast en enskild 
faktor tillåts variera. I denna rapport har en begränsad parjämförelse genomförts där väderför-
hållanden varit den faktor som tillåtits variera.  
 
Analysen har dock visat på svårigheterna att finna ett stort antal tillfällen som kan betraktas 
som jämförbara med varandra. Att exempelvis finna dagar med regn under fördefinierade 
tidpunkter samtidigt som andra faktorer som kan inverka på trafiken hålls konstanta är inte 
alldeles enkelt. En genomgång av väderdata visar till exempel att det inte regnar så mycket 
som man initialt kan tro. Även om ett stort antal likvärdiga tillfällen med nederbörd kan ur-
skiljas innebär det inte per automatik att en stor mängd trafik kan analyseras. Som exempel på 
detta fenomen kan nämnas att nederbörd inte sällan förekommer då trafiken är tämligen be-
gränsad. Därför kan ett fåtal timmar med nederbörd under trafikintensiva perioder ge ett större 
dataunderlag än om mångdubbelt fler tillfällen med nederbörd som förekommit nattetid väljs. 
Införandet av fler kriterier för vilka tillfällen som ska kunna anses vara jämförbara med var-
andra minskar dataunderlaget ytterligare. För att få ett stort dataunderlag för analys krävs där-
för mycket stora datamängder med observationer under en längre period. Behov av flera års 
data är inte helt ovanligt i detta avseende. Som tidigare påpekats i denna rapport försvåras 
valet av långa observationsperioder av de förändringar i trafiken som sker under lång sikt. 
Även yttre förutsättningar kan förändras. Detta har varit särskilt påtagligt för den sträcka som 
analyserats i detta examensarbete där både vägens geometriska utformning och gällande has-
tighetsbegränsningar ändrats vid upprepade tillfällen. Alternativet är i detta fall att minska 
urvalskriteriet för att därigenom öka dataunderlaget, exempelvis att trafiken under en given 
timme kan jämställas med trafiken under angränsande timmar. I denna rapport har den senare 
metoden använts. Trots att urvalskriteriet för vilka tillfällen som bedöms vara jämförbara med 
varandra begränsats har analysen ofta begränsats till att endast omfatta några hundra fordon. 
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En studie av trafikbeteendet med en sådan begränsad datamängd gör att inga generella slutsat-
ser kan dras. Istället bör resultaten av en sådan analys mer betraktas som ett stickprov där en 
indikation kan fås om hur trafikbeteendet förändras vid olika nederbörd och nederbördsinten-
sitet. Samtidigt är presenterade resultat endast giltiga för den tidsperiod som studeras. Om 
samma resultat fås vid andra trafikförhållanden går inte att säga med en sådan begränsad stu-
die. I detta fall bör datamängden utökas och inverkan av andra faktorer beaktas. Detta innebär 
således att en regressionsmodell kan användas för att ge en generell bild av olika faktorers 
inverkan på trafiken. Vilken metod som är den bästa är svårt att avgöra utan torde i stor ut-
sträckning styras av analysens syfte. 
 

10.2 Jämförelse av regressionsanalys och parjämförelse 
Primärt har i detta arbete regressionsmodell används som analysmetod. Resultaten från beräk-
ningar har visat att flera av de variabler som antagits påverka trafikbeteendet i regel visat sig 
ha en signifikant inverkan på de beroende variabler som valts. För flera av de oberoende vari-
ablernas inverkan kan en tydlig tendens konstateras då resultaten från regressionsmodellerna 
för samtliga trafikstationer vägs samman. Exempelvis förefaller faktorer som nederbörd och 
nederbördsintensitet ge upphov till påtagliga effekter på både hastigheter och DTC. I de mo-
deller som skapats för tidluckor finns inte samma tydliga tendens. Samtidigt har den begrän-
sade residualanalys som genomförts visat på att brister kan förekomma i modellerna. Dessa 
eventuella brister har inte ansetts vara möjliga att korrigera på ett enkelt sätt. Redovisade vär-
den från analysen har därför antagits utgöra goda approximationer av verkliga förhållanden, 
även om storleksordningen på redovisade koefficienter i en del avseenden bör tolkas med viss 
försiktighet.  
 

För att kontrollera erhållna resultat har därför en parjämförelse genomförts inom ramen för 
detta examensarbete på ett mindre urval av data. Resultaten från denna parjämförelse har i 
flera avseenden uppvisat stora likheter med erhållna resultat från regressionsmodellen. Vidare 
har de effekter som påvisats i hög utsträckning varit av samma magnitud som de i regres-
sionsmodellen. Den variabel som uppvisat störst avvikelser är hastighetsminskningar i sam-
band med regn. I detta fall har regressionsanalys generellt lägre minskningar i samband med 
regn än motsvarande parjämförelse. En teoretisk förklaring till detta kan vara att nederbörds-
tillfällen för hela den studerade perioden finns representerade i regressionsanalysen. Under 
vinterhalvåret kan exempelvis väglaget vara av sådan karaktär att det bidrar till att hastighe-
terna sänks ytterligare. Detta får i sin tur genomslag för hela regressionsmodellen. Denna teori 
skulle kunna kontrolleras genom att endast regntillfällen under sommarhalvåret väljs ut för att 
se om det ger ett annat resultat. Detta görs dock inte inom ramen för detta examensarbete. 
Med bakgrund av att parjämförelse och regressionsanalys i hög utsträckning ger liknande re-
sultat borde de resultat som erhållits i regressionsmodellen kunna ses som en god approxima-
tion av reella förhållanden. Inte heller en direkt jämförelse mellan dessa metoder låter sig gö-
ras på ett alldeles enkelt sätt. Parjämförelse har gjorts på ett begränsat antal fordon under en 
begränsad tid av dygnet medan regressionsanalys utförts under längre perioder med en större 
mängd fordon. Trots det har i hög utsträckning stora likheter mellan metoderna kunnat kon-
stateras. Oberoende av metod har resultat av beräkningar generellt visat på mycket små för-
ändringar av hastigheter och tidluckor vid situationer som kan ses som kritiska. Samtidigt har 
DTC tydligt visat på ökade risker under dessa situationer, även då hänsyn tas till osäkerhet i 
de skattade parametrarna friktion och reaktionstid. Såsom konstaterats i rapporten förefaller 
trafikanterna inte vara medvetna om de ökade risker som uppstår i samband med exempelvis 
nederbörd. Anpassning av hastigheter och tidluckor anpassas inte för att kompensera de ökade 
risker som uppträder i dessa situationer.  
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Detta stödjer således flera andra studier som gjorts, varav en del omnämnts i denna rapport. 
Samtidigt har analysen visat på de brister som finns med DTC. Inte minst har val av friktions-
värde visat sig ha avgörande betydelse för bedömning av vad som kan ses som riskfyllt bete-
ende i trafiken. Med bakgrund av den osäkerhet som finns bör lämpligen värden på DTC un-
derstigandes 0 ses som en strikt gräns för att avgöra om trafikfarligt beteende föreligger. En 
mer flexibel gräns bör därför införas som kan betraktas som mer realistisk. Detta innebär dock 
inte att betydelsen av DTC bör föraktas, en större kunskap hos trafikanter om innebörden av 
DTC skulle sannolikt kunna bidra till ett ökat riskmedvetande. Gjorda analyser indikerar tyd-
ligt att trafikanterna ej tycks vara medvetna om den påtagligt minskade friktion som exempel-
vis uppträder i samband med ökande nederbörd. Kunskap om väglagets stora betydelse och 
vilken stoppsträcka som krävs i samband med försämrade förhållanden skulle potentiellt kun-
na bidra till ett ökat säkerhetsmedvetande. Det torde därför vara intressant att försöka finna 
metoder för att förmedla information till trafikanter om vilka risker som förekommer under 
olika väderförhållanden.  
 

10.3 Utvärdering VMS 
Ett underordnat mål med detta arbete har varit att utvärdera effekter av VMS i den mån det 
varit möjligt. Då arbetet inleddes fanns inte tillgång till information om när dessa skyltar varit 
tända. Då information i form av loggfiler för när skyltning förekommit samlats in har det visat 
sig att antalet tillfällen med VMS i funktion varit mycket begränsad. Då analysen primärt 
gjorts med syfte att studera trafik i samband med nederbörd har ett stort antal tillfällen då 
skyltning förekommit exkluderats ur analysen. Detta då en stor andel av tillfällen med skylt-
ning via VMS skett för att varna för halt väglag utan att nederbörd samtidigt förekommit. 
Dessutom har det visat sig att ett par av de variabla meddelandeskyltar som finns i direkt an-
slutning till de trafikmätstationer som ingår haft driftstörningar. Exempelvis har den VMS 
som finns placerad i anslutning till TMS3 endast varit i drift sedan november. I andra fall har 
VMS varit i drift men data har inte kunnat fås från närliggande trafikmätstation. Andra pro-
blem med skyltarna som förekommit har exempelvis varit att de inte kunnat släckas ned så-
som önskat. Detta har vid ett par tillfällen resulterat att skyltarna varit upptända flera dagar i 
sträck utan att rådande förhållanden påkallat detta. Sammantaget har detta bidragit till att 
mängden data där VMS varit i drift varit så begränsad att någon analys inte har kunnat göras i 
önskad omfattning. Exempelvis har tillfällen med VMS varit så få att någon parjämförelse 
inte ansetts kunna göras utan att resultatet skulle kunna förklaras med stokastiska variationer. 
Även i samband med nederbörd har antalet observationer varit mycket få. Skillnaden i detta 
fall är att observationer hämtats från ett antal tidpunkter. Vid utvärdering av VMS skulle som 
mest data under några timmar under en enskild dag kunna inhämtas.  
 
Arbetet har dock resulterat i många intressanta iakttaganden där en intuitiv uppfattning är att 
försöksprojektet med VMS inte fungerat idealiskt. Även om skriftliga direktiv finns för när 
VMS ska tändas har detta ofta inte skett, trots att väderdata exempelvis visat att de kriterier 
som anges i direktiven är uppfyllda. En slutsats som kan göras är därför att det torde finnas 
stor anledning att se över det system som idag finns för att se om det kan användas på ett ef-
fektivare sätt. Då omfattande investeringar gjorts och system finns tillgängligt för att upplysa 
trafikanterna om när kritiska situationer föreligger borde det också utnyttjas i så hög utsträck-
ning som möjligt. Så förefaller dock inte ha varit med det projekt som pågått längs E22 i Ble-
kinge. Den utvärdering av effekter på trafikantbeteendet som var ett underordnat mål med 
denna analys har istället resulterat i slutsatser om hur projektet med dynamisk hastighetsan-
passning VMS fungerat som helhet. Detta kan i sig vara en nog så intressant slutsats som bör 
finnas med vid framtida överväganden om hur VMS ska kunna användas på ett optimalt sätt.  
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Bilaga 1. Försökssträckan 
 

E22, Mörrum–Åryd        

  Vägen 040319        
         
3 1  7 4 5   2 
Mörrum V Mörrum Ö Mörrum Strömma Karlshamn Ö Ost Karlshamn Karlshamn Karlshamn Åryd 
 2405        

  
VMS3  
(Duveryd)  

VMS5 
(Karlshamn)    VMS7 

    VViS 1019     
    TMS 4  TMS 395  TMS 2 
        4008   1067   4012 
    5 5   5 
5 5     6 6 2   6 
2 2   1 1 1  1 
1 1               

VMS1 VMS2 (Rävabygget)  VMS4  
  
VMS6    

VViS 1023     (Trensum)    
TMS 3 TMS 1  TMS 7  TMS 5 ersatt av 5   
4016 4011  4014  4013    
   video      
         

   
Riktning 1 ����mot Kalmar 
      

Mör V - Mör Ö Tpl. M Ö - K V  K V - Strömma Tpl. Strömma Strömma - K Ö Tpl K Ö K Ö - Åryd 
2405 (m) 580 2859  1187 479 4676 728 4572 
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Punkt Avstånd från 0 
(meter) 

Avstånd mellan punk-
ter (meter) 

Körfält mot Kalmar Körfält mot Malmö 

Mörrum Väst 0 0 1 (långsamt), 2 (snabbt) 5 
3 TMS Mörrum Väst 440 440   
Mörrum Öst 2405 1965   
Tpl Mörrum Öst 2985 580   
1 TMS Mörrum Öst 3885 900 1 (långsamt), 2 (snabbt) 5 
Karlshamn Väst 5844 1959   
Tpl Karlshamn Väst 6515 671   
Strömma 7702 1187   
Tpl Strömma 8181 479   

7 TMS Strömma mitt i Tpl Strömma (videodetektor) 1 2 
4 TMS Karlshamn Öst 11157 2976 1 5 (långsamt), 6 (snabbt) 
Karlshamn Öst 12857 1700   
Tpl Karlshamn Öst 13585 728   
5 TMS Öst Karlshamn 15155 1570 1 5 (långsamt), 6 (snabbt) 
2 TMS Åryd 17827 2672 1 5 (långsamt), 6 (snabbt) 
Åryd 18157 330   
Tpl Åryd 18633 476   
6 TMS Bräkne Hoby 23990 5357 1 (långsamt), 2 (snabbt) 5 (långsamt), 6 (snabbt) 
Bräkne Hoby 25350 1360   
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Bilaga 2. Tillfällen med skyltning via VMS 
 
Samtliga tillfällen under perioden 2004-01-01 till 2004-01-19 då skyltning via VMS före-
kommit (även tillfällen som ej ingår i analysen). Endast trafikmätstationer som ingår i analy-
sen redovisas.  
 
Datum Hastighet Symbol Skylt VMS tänds1 VMS släcks2 Total tid 
2004-01-27 70 Halt väglag VMS2 16:16:49 20:45:29 04:28:40 
 70 Halt väglag VMS6 16:17:18 20:46:25 04:29:07 
       
2004-01-28 70 Halt väglag VMS2 07:49:27 20:39:59 12:50:32 
 70 Halt väglag VMS6 07:49:55 20:40:27 12:50:32 
       
 90  VMS2 22:14:00 23:08:38 00:54:38 
 90  VMS6 22:14:29 23:09:06 00:54:37 
       
2004-01-29 70 halt väglag VMS2 17:50:28   
 70 halt väglag VMS6 17:50:56   
       
2004-01-30 70 halt väglag VMS2  10:18:49 16:28:19 
 70 halt väglag VMS6  10:19:17 16:28:21 
       
 90  VMS2 10:18:49 13:36:18 03:17:29 
 90  VMS6 10:19:17 13:36:47 03:17:30 
       
  halt väglag VMS2 13:36:18   
  halt väglag VMS6 13:36:47   
       
2004-01-31  halt väglag VMS2  18:39:24 29:03:06 
  halt väglag VMS6  18:39:52 29:03:05 
       
       
2004-04-26 90  VMS2 15:04:58 17:46:26 02:41:28 
 90  VMS6 15:05:23 17:46:52 02:41:29 
       
2004-06-24 90  VMS2 06:37:02 06:48:59 00:11:57 
 90  VMS6 06:50:16 07:25:44 00:35:28 
       
 90  VMS2 07:26:18 08:10:30 00:44:12 
       
 90  VMS6 08:12:29 09:09:52 00:57:23 
       
 100  VMS6 15:29:28 16:43:11 01:13:43 
       
 90  VMS2 16:44:57 17:09:40 00:24:43 
       
 90  VMS6 17:12:39 18:09:03 00:56:24 
       
2004-06-25 90  VMS6 10:26:43 10:28:48 00:02:05 

                                                
1 Anger tidpunkt för när VMS rings upp, cirka 30 sekunder ytterligare innan skylt tänds 
2 Anger tidpunkt för när VMS rings upp, cirka 30 sekunder ytterligare innan skylt släcks 
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 90  VMS2 12:19:33 12:35:11 00:15:38 
       
2004-06-26 90  VMS2 17:00:30 17:04:39 00:04:09 
 90  VMS6 17:09:02 17:10:20 00:01:18 
       
2004-06-29 100  VMS2 06:38:08 07:26:10 00:48:02 
       
 90  VMS2 07:26:10 08:09:06 00:42:56 
       
   VMS6 08:11:02 09:11:02 01:00:00 
       
 110  VMS2 15:09:03 15:09:58 00:00:55 
 110  VMS6 15:07:47 15:08:30 00:00:43 
       
       
 90  VMS2 16:05:51 17:07:24 01:01:33 
       
 90  VMS6 17:09:34 18:10:27 01:00:53 
       
2004-06-30 100  VMS6 06:39:15 07:07:17 00:28:02 
       
 90  VMS6 07:07:17 08:11:29 01:04:12 
       
 90  VMS2 08:13:15 09:08:02 00:54:47 
       
 90  VMS6 16:09:14 17:12:37 01:03:23 
       
 90  VMS1 17:19:08 18:08:59 00:49:51 
 90  VMS2 17:19:42 18:08:23 00:48:41 
       
2004-09-14 70 vägarbete VMS1 15:31:12 17:33:46 02:02:34 
 70 vägarbete VMS2 15:30:17 16:43:32 01:13:15 
 70 vägarbete VMS6 15:30:45 17:33:19 02:02:34 
       
2004-09-15 80 vägarbete VMS1 08:06:21 08:25:24 00:19:03 
 80 vägarbete VMS6 08:05:53 08:24:59 00:19:06 
       
 90  VMS1 15:55:26 16:07:22 00:11:56 
 90  VMS2 15:54:31 16:06:26 00:11:55 
 90  VMS6 15:54:58 16:06:54 00:11:56 
       
NY PROGRAMVARA      
2004-11-22  halt väglag VMS1 11:47 12:43 00:56 
  halt väglag VMS6 11:45 12:41 00:56 
       
  halt väglag VMS1 12:46 13:40 00:54 
  halt väglag VMS6 12:44 13:38 00:54 
       
  halt väglag VMS1 13:43 17:38 03:55 
  halt väglag VMS6 13:41 17:36 03:55 
       
       
2004-11-30  halt väglag VMS1 23:43   
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  halt väglag VMS6 23:41   
       
2004-12-01  halt väglag VMS6  00:46 01:05 
       
2004-12-09  halt väglag VMS1  18:01 210:18 
       
  halt väglag VMS1 18:07 18:09 00:02 
  halt väglag VMS2 18:06   
  halt väglag VMS6 18:05 18:07 00:02 
       
2004-12-13  halt väglag VMS2  17:37 95:31 
  halt väglag VMS1 18:17 18:19 00:02 
  halt väglag VMS6 18:16 18:18 00:02 
       
2004-12-20  halt väglag VMS1 15:10 15:12 00:02 
  halt väglag VMS6 15:08 15:12 00:04 
       
2004-12-30  halt väglag VMS1 10:04 10:07 00:03 
  halt väglag VMS6 10:02 10:05 00:03 
       
2004-12-31  halt väglag VMS1 20:00 20:46 00:46 
  halt väglag VMS6 19:58 20:44 00:46 
       
2005-01-01  halt väglag VMS1 07:36 07:38 00:02 
  halt väglag VMS6 07:35 07:37 00:02 
       
  halt väglag VMS1 09:16   
  halt väglag VMS6 09:14 10:34 01:20 
       
2005-01-03  halt väglag VMS1  12:15 50:59 
       
2005-01-18  halt väglag VMS2 11:42   
  halt väglag VMS6 11:40 11:42 00:02 
       
2005-01-19  halt väglag VMS1 04:08 11:53 07:45 
  halt väglag VMS6 04:06 05:19 01:13  

 
OBS! Samtliga tillfällen under juni månad då skyltning förekommit har gjorts enligt ett på 
förhand uppgjort körschema. Skyltning har skett även om väg- och väderförhållanden varit av 
sådan karaktär att anledning till detta inte funnits.  
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Bilaga 3. Väderdata 
 
Sammanställning av antal registrerade tillfällen för olika nederbördstyper under perioden 
2004-01-01 till 2004-01-19.   
 

Nederbördstyp Väder Väderstation   Summa tillfällen 
  VViS 1019 VViS 1023  
1 Ingen nederbörd 20 763 18 100 38 863 

2 Regn 1 654 1 410 3 064 

(varav Fjåsregn3 574 471 1 619) 

3 Underkylt regn 0 2 2 

4 Snö 329 229 558 

6 Snöblandat regn 284 143 427 

9 Okänd nederbördstyp 17 4 21 

-9 Ingen uppgift 560 370 930 

 
Totalt antal mättillfällen: 43 685 
Varav VViS 1019: 23 607 
Varav VViS 1023: 20 258 

 
Sammanställning av andel registrerade tillfällen för olika nederbördstyper under perioden 
2004-01-01 till 2004-01-19.   
 

Nederbördstyp Väder Väderstation   
  VViS 1019 VViS 1023 
1 Ingen nederbörd 88,0 % 89,3 % 
2 Regn 7,0 % 7,0 % 
(varav Fjåsregn 2,4 % 6,9 %) 
3 Underkylt regn 0,0 % 0,0 % 
4 Snö 1,4 % 1,1 % 
6 Snöblandat 1,2 % 0,7 % 
9 Okänd nederbördstyp 0,1 % 0,0 % 
-9 Ingen uppgift 2,4 % 1,8 % 

                                                
3 Tillfällen med regn där nederbördsmängd understiger 0,1 mm.  
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Bilaga 4. Flödes- och hastighetsgrafer 

 
Exempel på trafikflödesnivåer för samtliga trafikmätstationer under ett godtycklig valt dygn 
dag (2004-09-22). Antal fordon beräknas här per 15 min för ökad precision. Avsaknaden av 
värden under dygnets första timmar beror på bortfall av data.  
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Antal fordon per tidsenhet for stationerne "Mörrum Öst", "Mörrum Väst" och "Ost Karlshamn"

Datum och tid: 2004-09-22 0:00 - 2004-09-23 0:00, klassbred: 15 min.

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Mörrum Öst

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Mörrum Väst

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Ost Karlshamn

 
 
Som framgår av flödesnivåerna så kan en viss ökning under några timmar under dygnet kon-
stateras. Dessa ökningar förklaras indikerar att pendlingstrafik förekommer längs den aktuella 
sträckan. Några dramatiska ökningar av flöden sker dock inte utan högsta timtrafikflöde är 
drygt 150 fordon/15 minuter. Detta värde gäller för TMS5 där endast ett körfält finns.  
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Medelhastigheter för samma period som flödesnivåer (2004-09-22). Samtliga fordon under 
denna period redovisas, således inte bara fordon i interaktion.
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Antal fordon per tidsenhet for stationerna "Mörrum Öst", "Mörrum Väst" och "Ost Karlshamn"

Datum och tid: 2004-09-22 0:00 - 2004-09-23 0:00, klassbred: 5 min.

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Mörrum Öst

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Mörrum Väst

körfält 1 K1 (mot Kalmar), Ost Karlshamn

 
En sammanställning av medelhastigheterna visar att hastigheterna påverkas marginellt av tra-
fikflöden. Graferna indikerar att hastighetsnivåerna generellt ligger i intervallet 90 till 110 
km/h för trafikmätstationer med ett körfält. Variationerna tycks inte vara korrelerade med 
tilltagande flöden. Noterbart är TMS5 indikerar högre medelhastigheter. Detta stämmer också 
med resultaten från regressionsanalysen.   
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Bilaga 5. Regressionsanalys 
Variabler ingåendes i regressionsanalys. Exempel från SPSS efter kodning av variabler. Data för TMS3 redovisas.  

 
hstgräns hstighet tidlucka DTC flöde vinter  vår  höst fordon veckodag Dagsljus VMS regnkl1 regnkl2 snökl1 snökl2 
1 96 3.99 28.0 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 105 4.69 45.6 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 91 5.57 69.0 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 85 3.45 17.2 185 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 
1 100 3.98 26.7 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 93 5.53 68.5 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 113 5.01 54.0 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 96 .69 -60.2 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 101 5.25 61.8 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 100 2.15 -24.3 185 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
1 96 1.64 -73.6 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 96 4.72 8.7 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 81 3.81 -1.3 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 84 2.85 -26.2 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 89 3.52 -15.6 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 105 .99 -108.7 194 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 96 1.86 -67.6 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 87 3.65 -10.5 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 86 1.82 -53.1 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 84 1.46 -58.7 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 79 4.41 13.4 194 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 81 3.51 -8.1 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 87 1.63 -59.3 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 79 2.63 -25.6 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 76 3.65 -.8 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 86 2.22 -43.6 194 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 98 1.94 -68.9 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
1 60 4.94 30.3 194 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 
1 85 1.70 -54.5 194 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
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Fördelning av antal observationer för dummyvariabler: 
 
 
TMS3 antal kodat som 0 antal kodat som 1 andel 0 andel 1 
hastighetsgräns 159 944 18 810 89,5 % 10,5 % 
vinter 159 731 19 023 89,4 % 10,6 % 
senvinter/vår 143 301 35 453 80,2 % 19,8 % 
sommar 76 792 101 962 43,0 % 57,0 % 
höst/förvinter 156 438 22 316 87,5 % 12,5 % 
fordonsklass 151 034 27 720 84,5 % 15,5 % 
vardag/helgdag 139 876 38 878 78,3 % 21,7 % 
dagsljus/mörker 160 945 17 809 90,0 % 10,0 % 
VMS 172 982 5 772 96,8 % 3,2 %  
regnklass1 [≤0,5 mm] 173 597 5 175 97,1 % 2,9 %  
regnklass2 [>0,5 mm] 172 082 6 672 96,3 %  3,7 % 
snöklass1 [0,5 mm] 174 768 3 986 97,8 % 2,2 % 
snöklass2 [>0,5 mm] 178 577 177 99,9 % 0,1 % 

 
 
 
 
TMS1 antal 0 antal 1 andel 0 andel 1 

hastighetsgräns 62 773 20 089 75,8 % 24,2 % 
vinter 65 478 17 384 79,0 % 21,0 % 
senvinter/vår 49 810 33 052 60,1 % 39,9 % 
sommar 57 539 25 323 69,4 % 30,6 % 
höst/förvinter 75 759 7 103 91,4 % 8,6 %  
fordonsklass 68 688 14 174 82,9 % 17,1 % 
vardag/helgdag 72 930 9 932 88,0 % 12,0 % 
dagsljus/mörker 69 366 13 496 83,7 % 16,3 % 
VMS 75 829 7 033 91,5 % 8,5 %  
ingen nederbörd 14 240 68 622 17,2 % 82,8 % 
regnklass1 [≤0,5 mm] 79 083 3 779 94,4 % 4,6 % 
regnklass2 [>0,5 mm] 80 889 1 973 97,6 % 2,4 % 
snöklass1 [≤0,5 mm] 74 880 7 982 90,4 % 9,6 % 
snöklass2 [>0,5 mm] 82 356 506 99,4 % 0,6 % 



Bilaga 5. Regressionsanalys   

  Sidan 99/102   

 
TMS5 antal 0 antal 1 andel 0 andel 1 
hastighetsgräns 235 331 21 260 91,7 % 8,3 % 
vinter 236 909 19 682 92,3 % 7,7 % 
senvinter/vår 209 608 469 830 81,7 % 18,3 % 
sommar 92 890 163 701 36,2 % 63,8 % 
höst/förvinter 230 366 26 225 89,8 % 10,2 % 
fordonsklass 229 705 26 886 89,5 % 10,5 % 
vardag/helgdag 205 154 51 437 80,0 % 20,0 % 
dagsljus/mörker 236 700 19 891 92,2 % 7,8 %  
VMS 255 491 1 100 99,6 % 4,0 % 
ingen nederbörd 13 125 243 466 91,7 % 8,3 % 
regnklass1 [≤0,5 mm] 250 089 6 502 97,5 % 2,5 % 
regnklass2 [>0,5 mm] 252 880 3 711 98,6 % 1,4 % 
snöklass1 [≤0,5 mm] 253 835 2 756 98,9 % 1,1 % 
snöklass2 [>0,5 mm] 256 435 156 99,9 % 1,0 % 
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Resultat från regressionsanalys för trafikmätstationer TMS3 respektive TMS1  
 
Hastighetsmodell  
 
TMS1 b SE p VIF 95 % konfidensintervall 

undre gräns   övre gräns 
intercept  98,739 0,175 0,000   98,396  99,083 

fordonsklass -12,854 0,100 0,000 1,015 -13,050 -12,659 

snöklass1 [5 mm] -9,148 0,177 0,000 1,959 -9,494 -8,801 

snöklass2 [>5 mm] -25,262 0,504 0,000 1,110 -26,250 -24,274 

hastighetsgräns -5,294 0,112 0,000 1,645 -5,512 -5,075 

dagsljus/mörker -3,471 0,114 0,000 1,286 -3,695 -3,246 

regnklass1 [0,5 mm] -4,520 0,189 0,000 1,118 -4,890 -4,150 

senvinter/vår  1,373 0,095 0,000 1,546  1,188  1,558 

regnklass2 [>0,5 mm] -3,926 0,248 0,000 1,032 -4,412 -3,439 

skyltning VMS -1,558 0,201 0,000 2,259 -1,952  1,164 

vinter  0,962 0,183 0,000 3,988  0,604  1,320 

vardag/helg -0,495 0,121 0,000 1,116 -0,732 -0,257 

flöde -0,002 0,000 0,000 1,257 -0,003 -0,001 

 
Determinationskoefficient för TMS1: R2 =0,287 
 
 
TMS5 b SE p VIF 95 % konfidensintervall 

undre gräns   övre gräns 
intercept  108,813 0,085 0,000  108,646 108,979 

fordonsklass -12,084 0,081 0,000 1,006 -12,243 -11,924 

hastighetsgräns -4,415 0,117 0,000 1,681 -4,644 -4,187 

snöklass1 [5 mm] -10,183 0,254 0,000 1,114 -10,681 -9,685 

regnklass2 [>0,5 mm] -6,814 0,209 0,000 1,011 -7,224 -6,405 

regnklass1 [0,5 mm] -4,559 0,159 0,000 1,012 -4,871 -4,248 

flöde -0,007 0,000 0,000 1,182 -0,007 -0,007 

dagsljus/mörker -2,494 0,101 0,000 1,178 -2,692 -2,297 

vardag/helg  1,171 0,063 0,000 1,047 1,047  1,296 

snöklass2 [>5 mm] -12,887 1,011 0,000 1,010 -14,869 -10,904 

skyltning VMS -4,241 0,382 0,000 1,013 -4,990 -3,491 

vinter -1,115 0,127 0,000 1,853 -1,364 -0,867 

senvinter/vår -0,415 0,070 0,000 1,185 -0,551 -0,278 

 
Determinationskoefficient för TMS5: R2=0,112 
 



Bilaga 5. Regressionsanalys   

  Sidan 101/102   

Tidluckemodell 
 
TMS1 b SE p VIF 95 % konfidensintervall 

undre gräns   övre gräns 
intercept  2,838 0,022 0,000  2,794    2,882 

flöde -0,001 0,000 0,000 1,229 0,001   -0,001 

fordonsklass  0,173 0,013 0,000 1,007 0,148    0,199 

hastighetsgräns -0,104 0,012 0,000 1,109 0,128   -0,08 

dagsljus/mörker  0,109 0,015 0,000 1,24 0,08    0,138 

regnklass2 [>0,5 mm]  0,145 0,032 0,000 1,012 0,081    0,208 

senvinter/vår -0,033 0,011 0,002 1,177 0,055   -0,012 

höst/förvinter -0,037 0,019 0,048 1,123 0,073    0,000 

 
Determinationskoefficient för TMS1: R2=0,007 
 
 
TMS5 b SE p VIF 95 % konfidensintervall 

undre gräns   övre gräns 
intercept  2,669 0,01 0,000  2,649     2,689 

fordonsklass  0,917 0,01 0,000 1,006 0,898     0,936 

flöde -0,001 0 0,000 1,191 -0,001       -0,001 

dagsljus/mörker  0,166 0,012 0,000 1,138 0,143     0,189 

hastighetsgräns  0,064 0,011 0,000 1,08 0,042     0,086 

vardag/helgdag   0,040 0,007 0,000 1,028 0,026     0,055 

höst/förvinter  0,038 0,01 0,000 1,106 0,018     0,058 

senvinter/vår  0,026 0,008 0,000 1,098 0,01     0,042 

regnklass1 [≤0,5 mm]  0,055 0,019 0,000 1,034 0,017     0,092 

 
Determinationskoefficient för TMS5: R2 = 0,044 
 
 



Bilaga 5. Regressionsanalys   

  Sidan 102/102   

DTC modell 
 
TMS1 β SE p VIF 95 % konfidensintervall 

undre gräns   övre gräns 
intercept -6,98 0,609 0,000  -8,174           -5,786 
snöklass2 [>5 mm] -132,388 1,731 0,000 1,032 -135,781       -128,994 
snöklass1 [5 mm] -33,726 0,479 0,000 1,131 -34,664         -32,788 
regnklass2 [>0,5 mm] -34,265 0,878 0,000 1,016 -35,986         -32,545 
fordonsklass  12,114 0,354 0,000 1,007  11,421          12,808 
regnklass2 [>0,5 mm] -15,926 0,643 0,000 1,02 -17,186         -14,666 
dagsljus/mörker  6,925 0,405 0,000 1,271  6,130            7,719 
flöde -0,016 0,002 0,000 1,23 -0,019           -0,013 
senvinter/vår -1,26 0,301 0,000 1,232 -1,850           -0,671 
höst/förvinter -1,154 0,505 0,022 1,134 -2,144           -0,164  

 
Determinationskoefficient för TMS1: R2 = 0,141 

 
 
TMS5 β SE p VIF 95 % konfidensintervall 

undre gräns   övre gräns 
intercept -16,574 0,286 0,000  -17,136 -16,013 
fordonsklass  31,866 0,28 0,000 1,001  31,318  32,414 
snöklass2 [>5 mm] -258,919 3,489 0,000 1,01 -256,757      -252,08 
snöklass1 [5 mm] -53,969 0,873 0,000 1,106 -55,680      -52,258 
regnklass2 [>0,5 mm] -40,415 0,738 0,000 1,059 -41,861    -38,969 
flöde -0,019 0,001 0,000 1,173 -0,021    -0,018 
regnklass1 [0,5 mm] -17,877 0,555 0,000 1,039 -18,965      -16,788 
dagsljus/mörker  7,746 0,351 0,000 1,202  7,058  8,434 
hastighetsgräns  4,683 0,401 0,000 1,671  3,896  5,470 
vinter  2,000 0,439 0,001 1,865  1,139  2,861 
senvinter/vår 1,087 0,244 0,002 1,214  0,609  1,565 
höst/förvinter 0,720 0,308 0,019 1,187  0,117  1,323  

 
Determinationskoefficient för TMS5: R2 = 0,096 


