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Kort sammanfattning 
Den här rapporten ger en utökad förklaring till några metoder som används i VTI rapport 812 och 
VTI rapport 1010. Den besvarar också ett par närliggande tilläggsfrågor. 

VTI rapporterna 812 och 1010 behandlar prognoser för spårdjup och IRI beräknade med enkel linjär 
regression respektive med multipel linjär regression. Linjär regression kan räknas som en känd metod 
men det kan ändå behövas en fördjupad förklaring till olika egenskaper i metoden, framför allt hur 
man ska betrakta och sätta olika mått på osäkerheten i prognoserna. Förklaringen förutsätter i sin tur 
att man känner till än mer grundläggande begrepp inom statistikämnet, så rapporten startar från en 
ännu mer grundläggande nivå. 

Prognosmetoderna i VTI rapporterna 812 och 1010 avser att göra prognos för varje generaliserad 
sträcka var för sig. En senare fråga har varit om man kan göra prognos för medelspårdjup eller medel-
IRI över en längre sträcka. Det förekommer både beroenden och oregelbundenheter i data. Rapporten 
ger ett förslag till en metod som är relativt enkel men också approximativ. Rapporten beskriver hurdan 
approximationen är i några exempel. 

Vidare avser metoderna i VTI rapporterna 812 och 1010 att göra prognos för generaliserade sträckor 
där det finns tillräckligt många tidigare observationer för att regressionsanalys ska kunna tillämpas på 
underlaget från just den generaliserade sträckan. Det finns ibland behov av att kunna göra prognoser 
även på sträckor där man inte har någon tidigare observation och man blir då beroende av att använda 
egenskaper från andra liknande sträckor. Traditionellt vill man undvika prognoser som ger ett för lågt 
spårdjup eller IRI, och då får man acceptera en metod som istället tenderar att ge en lite för hög 
prognos. Rapporten beskriver egenskaper i en sådan metod som kan kännas lämplig men där en mer 
komplett beräkning indikerar att metoden i vissa fall bli överdrivet försiktig. 

Nyckelord 

Spårdjup, IRI, prognosmodell, linjär regression, konfidensintervall, prediktionsintervall, 
slumpvariabel, väntevärde, varians, kovarians, fördelning, felmarginal. 
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Abstract 
This report provides an extended explanation of some methods used in VTI rapport 812 and 
VTI rapport 1010. It also answers two related additional questions. 

The reports VTI 812 and 1010 deal with prediction of rut depth and IRI calculated by simple linear 
regression and by multiple linear regression, respectively. Linear regression can be regarded as a 
known method, but an in-depth explanation of some characteristics of the method may still be needed, 
especially how to consider different measures of uncertainty in the predictions. The explanation, in 
turn, rests on that basic concepts in the subject of statistics are known, so the report starts from a basic 
level. 

The prediction methods in the VTI reports 812 and 1010 intend to make predictions for road segments 
separately. An additional question is how one can predict average rut depth or IRI over a longer 
distance. There are both dependencies and irregularities in the data. The report suggests a method that 
is relatively simple but also approximate. The report describes the level of approximation in a few 
examples. 

Furthermore, the methods in the VTI reports 812 and 1010 intend to make predictions for road 
segments that have a large quantity of previous observations for a regression to be applied to the data 
from that same segment. Sometimes a prediction is needed on segments with no previous observation, 
which requires the use of properties from other similar routes. Traditionally, predictions that give too 
low a track depth or IRI is avoided, and predictions biased to slightly larger values are accepted. The 
report describes characteristics of one such method that may feel appropriate but where a more 
complete calculation indicates that the method in some cases becomes more cautious than what is 
wanted. 

Keywords 

Rut depth, IRI, prediction model, linear regression, confidence interval, prediction interval, random 
variable, expected value, variance, covariance, distribution, error margin. 
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Förord 
I projektet ”Prognosmodeller för vägytemått”, har seniora forskaren Olle Eriksson gjort den tredje och 
sista rapporten inom projektet. Rapporten avhandlar utestående frågor som Trafikverket efterfrågat för 
att beskriva prognosmodeller för IRI och spårdjup där även felmarginaler är inkluderade. Projektet har 
drivits i nära samarbete med en projektgrupp där delresultat diskuterats och inriktningen på projektet 
delvis förändrats under projekts gång. Arbetssättet med regelbundna möten har varit mycket givande 
och det har drivit arbetet i rätt riktning så att resultatet fyller Trafikverkets kunskapsluckor och 
önskemål.  

Framtida justeringar och beräkningar av prognosmodeller med nya felmarginaler behöver göras då ny 
teknik nu finns sjösatt inom Trafikverket. Den nya tekniken ger möjligheter att mäta ett 
spårdjupsvärde med bättre reproducerbarhet och repeterbarhet tack vare att mätningens troligen största 
felkälla, sidoläget, kan registreras från mätningarna. 

Under åren har olika personer på Trafikverket varit kontaktpersoner. Alla förtjänar ett stort tack för sitt 
engagemang och för att de gett VTI förtroendet att utreda de frågor som projektet har behandlat. 

Projektgruppen har bestått av följande personer: 

Trafikverket, Fredrik Lindström och Johan Lang,  

VTI, Olle Eriksson, Thomas Lundberg och Peter Andrén. 

Linköping, november 2022 

Thomas Lundberg 
Projektledare 

Granskare/Examiner 

Fredrik Lindström, Trafikverket. 

De slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis 
myndigheten VTI:s uppfattning./The conclusions and recommendations in the report are those of the 
author and do not necessarily reflect the views of VTI as a government agency. 
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1. Bakgrund 
VTI rapport 812 av Andrén, Eriksson och Lundberg (2014) behandlar prognoser för spårdjup om 
underlaget för att beräkna en prognos begränsas till tidigare data från samma generaliserade sträcka 
och samma beläggningsomgång. Metoden använder däremot även data från andra sträckor för att 
bedöma osäkerheten i prognosen. VTI rapport 1010 av Eriksson och Andrén (2019) utvidgar 
underlaget så att även data från tidigare beläggningsomgångar får användas och visar hur 
analysmetoden ska utvidgas för att hantera dessa data. I båda rapporterna förekommer även diskussion 
om tvättning av data, kontroll av modellvalet m.m. Prognosmetoderna i båda rapporterna baseras på 
linjär regression, enkel linjär regression i VTI rapport 812 och multipel linjär regression i VTI rapport 
1010. Linjär regression kan betraktas som en väletablerad och känd metod men det kan ändå behövas 
att metoddiskussionen i rapporterna fördjupas. De tidigare VTI rapporterna använder begreppen 
punktprognos, konfidensintervall och prediktionsintervall och det ställer rätt stora krav på att läsaren 
känner till dem eller kan söka information om dem i andra källor. I den här rapporten presenteras en 
förklaring och fördjupning. Förklaringen förutsätter i sin tur att man känner till än mer grundläggande 
begrepp, så rapporten startar förklaringen från en ännu mer grundläggande nivå och beskriver vad som 
menas med en slumpvariabel, ett konfidensintervall m.m. Rapporten ger också en diskussion om 
fenomenet att en prognos för spårdjup framåt i tiden kan vara lägre än senaste uppmätta spårdjup. För 
att kunna nå dit behöver man bl.a. förtydliga vad man har för synsätt på skillnaden mellan spårdjup 
och uppmätt spårdjup. 

Prognosmetoderna i VTI rapport 812 och VTI rapport 1010 avser att göra prognos för varje 
generaliserad sträcka var sträcka för sig. Det finns en önskan att kunna kombinera prognoser för 
generaliserade sträckor för att bilda prognos för medelvärde över längre sträckor. Rapporten fortsätter 
med förslag till skattning och prognos av medelspårdjup på en längre vägsträcka som består av en 
sekvens av generaliserade sträckor. En möjlig metod föreslås här och vissa egenskaper redovisas, men 
beroenden och oregelbundenheter tillsammans med delvis okända egenskaper i data gör att metodvalet 
blir approximativt och försiktigt och därmed inte mest effektivt. Rapporten beskriver hurdan 
approximationen är i några exempel. 

Avslutningsvis diskuteras prognoser om det inte finns några tidigare observationer. De tidigare VTI 
rapporterna har bara behandlat generaliserade sträckor där man har minst två observationer under 
någon beläggningsomgång som ingår i dataunderlaget men Trafikverket behöver prognoser även om 
det inte finns någon tidigare observation. Här diskuteras vissa egenskaper om man använder startvärde 
och lutning som är skattade med data från andra liknande sträckor. Traditionellt vill man undvika för 
låga prognosvärden och väljer avsiktligt en metod som tenderar att ge ett lite för högt värde. 
Rapporten beskriver egenskaper i sådan metod. Den kan kännas intuitivt lämplig men en mer komplett 
beräkning visar egenskaper som inte är uppenbara vid en första anblick och att man i vissa fall får en 
större marginal än vad som var önskat. 

Flera delar behöver definitioner och man behöver också beskriva det skriftspråk som brukar användas 
i sådana här sammanhang. Textens inledning ger generella förklaringar men beskriver också hur 
skriftspråket används i fallet med spårdjup som är det speciellt intressanta här.  

Här nämns bara spårdjup. De tidigare rapporterna behandlar även IRI och som metod gäller även allt i 
den här rapporten också IRI. 

I VTI rapport 812 och VTI rapport 1010 diskuteras andra möjlighet, flera kontroller av antaganden 
m.m. Inte allt finns med i båda rapporterna. Alla kontroller som förekommer i rapporterna har inte 
fallit ut perfekt till fördel för de valda modellansatserna. Sammantaget presenteras inte några tydliga 
argument eller egenskaper i data som strider mot att rät linje är en god beskrivning av förloppet under 
det intressanta intervallet (ålder eller nedbrytning). Samtliga resultat återges inte i den här rapporten. 
Den här rapporten fokuserar på vissa egenskaper i linjära modell utan att ge egna argument varför den 
typen av modell ska antas vara lämplig. 
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2. Slumpvariabler och några av deras egenskaper 
Föreställ dig att man har en tunna med 𝑁𝑁 stycken kulor som är identiska sånär som på att alla är 
märkta med varsitt nummer, dock inte säkert i ordning från 1 till 𝑁𝑁. Det kan finnas upprepade nummer 
och det kan finnas luckor i numreringen. I hela tunnan existerar ett medelvärde av dessa nummer som 
kan benämnas 𝜇𝜇 och som kan vara okänt. Så här långt nöjer man sig med att det existerar. Det är 
möjligt att ta reda på 𝜇𝜇 genom att kontrollera alla kulor i tunnan men det kan vara för omständligt. 
Man önskar att få en uppfattning om 𝜇𝜇 utan att undersöka alla kulor. Om man drar endast en kula ur 
tunnan så kan 𝑦𝑦 vara en symbol för numret på den kulan. En skattning av 𝜇𝜇 kan beräknas genom att 
blanda och dra ett slumpmässigt stickprov av kulor ur tunnan och därefter beräkna 
stickprovsmedelvärdet 𝑦𝑦�. Det känns intuitivt att 𝑦𝑦� bör vara hyfsat nära 𝜇𝜇 men man kan inte räkna med 
att 𝑦𝑦� exakt representerar 𝜇𝜇. Det håller inte att enbart lita till sin intuition så situationen behöver redas 
ut lite mer formellt. Informationen så här långt räcker iallafall för att man ska kunna diskutera 4 olika 
egenskaper. 

1. Man måste hantera och använda definitioner och symboler för slumpmässiga värden. 

2. Stickprovsmedelvärdet är bara ett värde som kan användas som en punktskattning av 𝜇𝜇. 
Skattningen är bara en gissning, men det är en vettig gissning som tar stöd så gott det går av 
all tillgänglig information i stickprovet. Den är därför en begåvad gissning. Även här behövs 
definitioner och symboler för en skattning m.m. 

3. För att fånga in 𝜇𝜇 med en viss grad av säkerhet behövs att man skapar ett intervall genom att 
lägga på en felmarginal på 𝑦𝑦�. Felmarginalen representerar alltså hur mycket 𝑦𝑦� kan avvika från 
𝜇𝜇 med en viss grad av säkerhet. 

4. Om man har dragit ut några kulor ur tunnan kan det vara intressant att försöka förutspå vilket 
nummer som det kommer att vara på nästa kula som man ska dra. Det kan gälla en prognos av 
numret uttryckt som ett enskilt tal eller hellre som ett intervall som ska fånga in det nya 
numret med någon viss nivå av säkerhet. Även här är 𝑦𝑦� en bra utgångspunkt men man måste 
lägga till en felmarginal som representerar hur mycket 𝑦𝑦� avviker från enskilda 𝑦𝑦 med en viss 
grad av säkerhet som nu också ska omfatta variation på individuell nivå. 

Målet är alltså att yttra sig om egenskaperna i tunnan, alltså egenskaperna i den fördelning man 
samplar ur. Man vrider och vänder på stickprovet men inte för att det så intressant att analysera 
stickprovet i minsta detalj utan snarare för att se vad stickprovet avslöjar om egenskaperna i tunnan, 
med insikt om att urvalssteget gör att informationen är osäker och att man måste ta hänsyn till den 
osäkerheten. Nedan följer en förteckning av de viktiga egenskaper och skrivsätt som behövs i 
beräkningarna samt en diskussion om vissa egenskaper hos spårdjup, som är den viktigaste variabeln 
för den här rapporten. Det finns åtskilliga böcker som behandlar det som skrivs här i kapitel 2 och 3, 
t.ex. Jonsson och Norell (1999).  

• Slumpvariabel  

Här beskrivs skrivsättet utan att gå in så mycket på själva definitionen. Hela diskussionen blir 
tydligare om man har ett skrivsätt och en terminologi för vad man kan få innan man drar stickprovet 
och ett annat för vad man har fått efter att man har dragit och det därmed inte längre finns något 
utrymme för slumpmässighet. Tänk t.ex. att slumpvariabeln 𝑌𝑌 är vad man kan ska få om man ska dra 
en kula ur tunnan. Det är lätt att missa skillnaden mellan 𝑌𝑌 och 𝑦𝑦 men i (statistik-)litteraturen är det ett 
vanligt skrivsätt att en slumpvariabel skrivs med stor bokstav t.ex. 𝑌𝑌 medan en observation skrivs med 
liten motsvarande bokstav. 𝑌𝑌 omfattar alla värden som variabeln kan anta. Innan man drar vet man 
som bäst vilka olika nummer som finns men alla dessa är möjliga att dra. 𝑌𝑌 är alltså inte begränsad till 
bara ett tal, snarare en symbol för alla nummer som finns i tunnan. Till 𝑌𝑌 finns också en beskrivning 
av hur stor sannolikhet det är att dra ett visst nummer. Efter att man drar, efter att urvalet är fixerat, 
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kanske man observerar 𝑦𝑦 = 12. Det är bara ett värde som visar ett utfall men det säger ganska lite om 
hela bilden av nummer på alla kulor i tunnan.  

Man bör vara lite strikt med hur man använder ordet sannolikhet. Låt oss anta att numret 12 och även 
andra nummer förekommer i tunnan. Sannolikheten för händelsen 𝑌𝑌 = 12 är detsamma som 
sannolikheten att man ska komma att dra en kula märkt med 12. Om man drar en kula och gömmer 
den i handen utan att kontrollera den, kan en fråga om sannolikheten att man har dragit 12 betraktas 
som likvärdig med att i förväg fråga om man ska komma att dra 12? Nej, för efter att man dragit är 
utfallet fixerat och slumpen har inte längre något utrymme. Man får därför vara försiktig med hur man 
använder ordet sannolikhet och man ska inte använda det när de gäller ett fixerat utfall även om 
utfallet är okänt. Det spelar roll när konfidensintervall ska diskuteras nedan. 

• Medelvärde som slumpvariabel  

Även ett medelvärde kan betraktas som en slumpvariabel. Om man går på exemplet med tunnan igen 
så är 𝑌𝑌 en variabel som beskriver vad man ska komma att få medan 𝑦𝑦 är ett värde som man har fått. På 
samma sätt kan man bestämma att 𝑌𝑌� = 1

𝑛𝑛
∑ 𝑌𝑌𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  är medelvärdet man ska komma att få om man drar 𝑛𝑛 

kulor ur tunnan medan 𝑦𝑦� = 1
𝑛𝑛
∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  är medelvärdet man har fått när man har dragit 𝑛𝑛 kulor ur tunnan. 

• Variabel respektive parameter  

En parameter är i det här sammanhanget en konstant som på något sätt styr fördelningar eller samband. 
Det skulle kunna vara så att det finns 𝑁𝑁 kulor i tunnan och att man fått veta att de är numrerade 1, 2, 
…, 𝑁𝑁. Med de förutsättningarna räcker det med att veta 𝑁𝑁 för att man ska veta allt om alla nummer på 
alla kulor i tunnan. I så fall är det lämpligt att betrakta 𝑁𝑁 som den enda parametern eftersom den styr 
upp fördelningen helt och hållet.  

Man kan ofta inte mäta parametrar. Om man kunde det skulle det inte behövas någon statistisk 
inferens kring parametrarna. Man mäter eller läser av värden på variablerna och drar slutsatser om 
bl.a. parametrarna. 

• Väntevärde  

𝑌𝑌 är en slumpvariabel. Den har alltså något som kallas väntevärde, som nämnts ovan och som kan 
skrivas 𝐸𝐸[𝑌𝑌]. Man kan se 𝐸𝐸[𝑌𝑌] som det sanna medelvärdet av alla tänkbara observationer hos 𝑌𝑌 med 
hänsyn till hur sannolika de är, förutsatt att detta medelvärde existerar. Väntevärdet kan uttryckas som 
en beräkning som inte visas här. Det är ibland bekvämt att tänka sig väntevärdet som medelvärdet i 
den population man samplar ur, men det blir bara ett sätt att skjuta problemet framför sig om det inte 
finns någon population som består av tydliga element. Hur skulle man t.ex. definiera ett element i 
populationen av slag med tärning? Eller kanske ännu svårare, hur skulle man bestämma ett element i 
populationen av restider?  

Det är vanligt att välja 𝜇𝜇 som en symbol för väntevärdet. Man kan se 𝐸𝐸[𝑌𝑌] som att man tillämpar 
beräkningen 𝐸𝐸 på variabeln 𝑌𝑌 och får ut svaret 𝜇𝜇. I förklaringen här kommer 𝜇𝜇 att vara en symbol för 
väntevärdet när bara en variabel hanteras. Man kan notera redan här, och det återkommer tydligt i 
regression, att variabeln definieras utifrån en eller flera parametrar men att väntevärdet inte måste vara 
en av dem. I fallet ovan att kulorna är numrerade 1, 2, …, 𝑁𝑁 så var det lämpligt att betrakta 𝑁𝑁 som den 
enda parametern medan väntevärdet inte blir 𝑁𝑁, det blir 𝑁𝑁+1

2
.  

• Varians och standardavvikelse  

Värdena varierar kring väntevärdet och den variationen kan uttryckas på olika sätt. Ett bra första mått 
är varians som kan skrivas 𝑉𝑉[𝑌𝑌] och som är väntevärdet av observationernas kvadrerade avvikelsen 
från variabelns väntevärde, alltså 𝐸𝐸[(𝑌𝑌 − 𝐸𝐸[𝑌𝑌])2]. Även variansen kan uttryckas som en form av 
medelvärde beräknat på alla 𝑌𝑌 med hänsyn till hur sannolika de är. Den har också en formel som inte 
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behandlas här och det är möjligt att variansen inte existerar. Ett annat mått är standardavvikelse som är 
roten ur variansen och som inte kan förklaras på något enklare sätt. Det är vanligt att välja 𝜎𝜎2 som 
symbol för variansen och 𝜎𝜎 som en symbol för standardavvikelsen. 

• Estimator och estimat  

Tyvärr är det svårt att hitta bra svenska termer även om några har försökt med ”skattare” respektive 
”skattning”. Estimator (skattare, skattningsmetod) är en metod eller en procedur för att skatta en 
parameter eller liknande. Den innehåller inte fixerade data utan är mer en beskrivning av vad man 
tänker göra när man får data. Om man t.ex. pratar om stickprovsmedelvärdet som skattning av 
väntevärdet så är 𝑌𝑌� en estimator. När man fyller den med fixerade data får man estimatet (skattningen) 
𝑦𝑦�. Om man t.ex. vill tala om felmarginalen i en metod så är det egenskaper i 𝑌𝑌� som är väsentliga. 𝑦𝑦� får 
hög tilltro som skattning av 𝜇𝜇 om 𝑌𝑌� har bra egenskaper. De intressanta egenskaperna är bl.a. 𝐸𝐸[𝑌𝑌�] som 
helst ska vara lika med eller åtminstone nära 𝜇𝜇 och 𝑉𝑉[𝑌𝑌�] som helst ska vara liten. Skillnaden mellan 
estimator och estimat kan liknas vid olika typer av mätinstrument. Om man t.ex. ska mäta vikten hos 
något föremål så kan man diskutera egenskaperna hos vågen och egenskaperna i det registrerade 
måttet. De är kopplade men inte identiska. Om man vill sätta ett precisionsmått så avser det vågens 
egenskaper, sedan bedömer man noggrannheten i ett uppmätt värde genom att studera vågen, inte 
genom att betrakta det uppmätta värdet i sig självt. Man behöver olika terminologi för vågen 
(skattningsmetoden, estimatorn) och för värdet (skattningen, estimatet). Man inser att det är otydligt 
att snacka om ”skattning” men också att det, liksom i många andra sammanhang, fungerar ändå om 
man kan förstå av sammanhanget om man syftar på en estimator eller ett estimat. 

Nedan antas att data (senare också att en slumpmässig komponent i mer sammansatta data) är 
normalfördelad. Normalfördelningen beskrivs ibland som en klockform och visas i Figur 1.  

 
Figur 1. Normalfördelning. 
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Den styrs upp av de två parametrarna 𝜇𝜇 som bestämmer väntevärdet och 𝜎𝜎 som bestämmer 
standardavvikelsen. Det är ett vanligt sätt, även om man kan definiera och skriva den på annat sätt. Det 
förekommer t.ex. att man definierar den med väntevärde och varians. Mer exakt så är 

täthetsfunktionen 1
√2𝜋𝜋 𝜎𝜎

𝑒𝑒−
1
2�
𝑥𝑥−𝜇𝜇
𝜎𝜎 �

2

. Ett av flera krav för att metoderna för olika typer av intervall nedan 
ska bli exakta är att 𝑌𝑌 är normalfördelad. 

• Spårdjup som slumpvariabel  

Spårdjup har ingen exakt definition, så det går inte att mäta eller känna till det sanna spårdjupet. Det 
blir mer det värde som trillar ut när man kör spårdjupsmätning, och spårdjupsmätmetoden får anses 
vara väldefinierad. Det finns exempel där man har mätt samma sträcka flera gånger i tät följd med 
samma bil och samma förare och man inte fått exakt samma värde. Uppenbarligen förekommer det 
variation. Om man dessutom lägger till att det i vanliga fall är olika bilar, olika förare o.s.v. som inte 
är exakt likadana och som kommer in på ett ostrukturerat och oförutsägbart sätt så skulle det också 
bidra med variation. Över tid kan det också vara så att utvecklingen är oregelbunden som följd av hög 
temperatur, omledning av trafik m.m. som ändå är oförutsägbar och därför också betraktas som 
slumpmässig variation här, även om den inte bör betraktas som slumpmässigt fel. Det finns alltså brus 
i mätningarna som vi här modellerar som slump. I fallet med spårdjupsmätning kan det låta 
provocerande att betrakta data så, det innebär ju att det resultat som mätningen producerar antas bestå 
av ett förväntat värde och slumpmässig variation och variationen består bl.a. av mätfel, förarbeteende, 
positioneringsfel, kalibreringsfel eller liknande. Mätningen antas alltså inte vara felfri men det säger 
säkert mer om hur svårt problemet egentligen är och ska inte tolkas som att förare eller andra 
inblandade är oskickliga, att instrumenten är dåliga eller liknande. Om spårdjupsmätningen har 
slumpmässig variation så får väntevärdet 𝜇𝜇 i fördelningen av spårdjup ta rollen av att vara målvärdet 
för mätningen på platsen medan 𝑦𝑦 är en mätning som inte förväntas pricka väntevärdet exakt. I 
fortsättningen nämns ”spårdjupet” som väntevärdet och ”uppmätta spårdjupet” som en realisering 
genom en mätning inkl. avvikelser. Synsättet att spårdjupet är en slumpvariabel utan någon tydlig 
definition medför att vissa begrepp blir lite abstrakta men ändå inte omöjliga. Väntevärdet är inte 
knutet till en direkt mätbar sanning som är möjlig, om än omständlig, att kontrollera. Det blir mer ett 
tänkt värde som mätningarna i genomsnitt närmar sig i det långa loppet om man mäter med alla förare, 
alla kalibreringar, alla bilar o.s.v. och har regelbunden utvecklingen i tiden. Även om trådmetoden för 
spårdjupsmätning är exakt definierad så återstår problemet med att exakt definiera det ”rätta” 
sidoläget. Det blir någorlunda enkelt att tala om slumpmässiga fel genom att helt enkelt mäta 
upprepade gånger och se på hur stor variationen är. Vad som ska varieras mellan körningarna beror på 
vilka felkällor som ska analyseras. Systematiskt fel är däremot inte möjligt att ge sig på. Det kan inte 
definieras om inte spårdjupet kan definieras. Man kan alltså inte resonera om ifall det uppmätta 
spårdjupet skiljer sig från spårdjupet per definition men man kan resonera om hur det uppmätta 
spårdjupet varierar kring väntevärdet och hur spårdjupet varierar i upprepade mätningar med i 
praktiken identiska förutsättningar. Man ser ovan att variationen har flera källor. Det kan vara 
motiverat att försöka dela upp den totala variationen i olika variationskällor som variation mellan 
förare, variation mellan bilar, variation orsakad av oförutsägbara händelser o.s.v. för att kanske se 
vilka som är stora och vilka som är värt att försöka att minska. För de rapporter som kompletteras av 
den här texten är synsättet snarare att variationen finns där och att metoderna ska ta hänsyn till det men 
inte försöka att hacka upp den i komponenter.  

• Kommentarer  

Det är några saker som är värda att kommentera speciellt. 

o Endast diskreta variabler kan beskrivas med en sannolikhetsfunktion. För kontinuerliga 
variabler, som har oändligt många olika möjliga utfall, diskuterar man istället en 
täthetsfunktion (vilket gjordes utan förklaring när normalfördelningen introducerades ovan). I 
exemplet med tunnan kan man kontrollera alla kulor och beräkna deras medelvärde. I andra 
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sammanhang kan det vara omöjligt att kontrollera alla individer t.ex. därför att de är oändligt 
många. Väntevärdet existerar kanske ändå men man får resonera kring det på något annat sätt 
än att man kontrollerar alla individer. 

o I exemplet med tunnan kan man tänka sig att man drar kulor som inte läggs tillbaka. Då 
förändras fördelningen som man drar ur successivt och det påverkar fördelningen av 𝑌𝑌� m.m. 
om 𝑛𝑛 inte är försumbar i förhållande till 𝑁𝑁. Det finns kända uttryck för att hantera det och 
hantera ändlighetskorrektion men det ska man inte ha någon nytta av när det gäller spårdjup så 
det tas inte upp här. Man kan iallafall komplettera punktlistan på sida 12 med att i vissa fall är 
även 𝑁𝑁 en viktig informationsbit som dock inte är en del av stickprovet. 

o I exemplet med tunnan (igen) kommer all slumpmässighet från själva urvalet. Man kan i andra 
sammanhang tänka sig fler felkällor som att individer mäts med ett instrument, de mäts av en 
operatör o.s.v. som alla bidrar med osäkerhet i mätvärdet som inte har med själva urvalet av 
individen att göra.  

o En rimlig fortsättning på punkten om normalfördelning är att fråga sig om metoderna som 
förutsätter normalfördelning är oanvändbara ifall slumpkomponenten inte är normalfördelad. 
De är ju iallafall inte exakta. Nej, men flera av dem är robusta d.v.s. de är inte så känsliga för 
avvikelser från normalfördelning. Man skulle kunna ha en metod som kommer till fel slutsats i 
5 % av alla fall där den används om man drar stickprov ur en normalfördelning. Med en viss 
annan fördelning blir sannolikheten för fel 6 %. Då går man kanske vidare utan att försöka sig 
på någon korrigering. Men om den blir 10 %, då är det kanske så avvikande så att man måste 
göra något åt det. Metoderna är olika känsliga. Det skulle ta mycket plats att skriva en 
någorlunda heltäckande beskrivning av betydelsen av normalfördelningsantagandet. Det bör 
iallafall sägas att om metoden av någon anledning inte är exakt så betyder det inte att den 
direkt kan avfärdas som helt värdelös. Det är ofta bra att försöka utreda hur illa ställt det är—
det kan visa sig att det inte är ”illa”. Ibland kan en metod fungera väldigt nära rätt även om 
den inte är exakt rätt. 

o Det är kanske inte alltid i alla sammanhang som man är väldigt strikt med skrivsätt och 
uttryck. Om man diskuterar t.ex. variansen för 𝑦𝑦� så kan man tillåta att det får vara 
underförstått att man inte menar 𝑦𝑦�, att man snarare menar den fördelning som 𝑦𝑦� är dragen ur. 
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3. Enkelt slumpmässigt urval 

3.1. Skattning av parametrar 
Det finns olika metoder för att skatta en eller flera parametrar med ett stickprov som underlag. Här 
diskuteras några egenskaperna men inte själva metoden. Antag t.ex. att vi ska skatta väntevärdet 𝜇𝜇 och 
ska använda stickprovet som det enda underlaget. Medelvärdet har egenskapen att 𝐸𝐸[𝑌𝑌�] = 𝜇𝜇 d.v.s. att 
stickprovsmedelvärdet i genomsnitt träffar den sökta parametern om man går igenom alla möjliga 
stickprovsmedelvärden med hänsyn till deras sannolikhet. Man säger att 𝑌𝑌� är en väntevärdesriktig 
(unbiased) skattning av 𝜇𝜇. Väntevärdesriktighet är önskat men det är ofullständigt att hänvisa till bara 
det därför att även estimatorns varians har betydelse. Man vet att 𝑉𝑉[𝑌𝑌�] = 1

𝑛𝑛
𝜎𝜎2 d.v.s. att variationen i 𝑌𝑌� 

är ganska enkelt relaterad till variationen i de enskilda värdena och att den blir allt mindre om man 
utökar antalet observationer. Det antyder att metoden tar hand om informationen på ett bra sätt om 
man utökar underlaget (stickprovet). Varians är en egenskap som inte har diskuterats så mycket ovan 
men liksom att väntevärde skattas med stickprovsmedelvärde så har varians en motsvarighet beräknad 
från stickprovet. Det är mest skattning av väntevärde som är intressant här, men eftersom 
noggrannheten i den skattningen beror på variansen som normalt är okänd så behövs även skattning av 
variansen. Ett lämpligt skrivsätt för stickprovsvariansen innan man dragit observationerna är 𝑆𝑆2 och 𝑠𝑠2 
är det motsvarande värde man får när man har fixerat sitt urval. Stickprovsvariansen 𝑆𝑆2 =
1

𝑛𝑛−1
∑ (𝑌𝑌 − 𝑌𝑌�)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1  är en väntevärdesriktig skattning av 𝜎𝜎2. En liten varning här är att 𝑆𝑆2 är en 

väntevärdesriktig skattning av 𝜎𝜎2 men att stickprovsstandardavvikelsen 𝑆𝑆 = √𝑆𝑆2 inte är en 
väntevärdesriktig skattning av 𝜎𝜎.  

Skattning av väntevärde och varians/standardavvikelse får stort utrymme här och i resten av kapitel 3 
därför att de är så knutna till normalfördelning med det vanliga skrivsättet, men så behöver det inte 
vara i andra fall. I exemplet med tunnan nämndes att det fanns ett annat lämpligt val än väntevärdet 
som parameter. I de delar som behandlar linjär regression utgörs inte väntevärde en parameter. 

Det är önskvärt att en skattning har liten bias och liten varians, dessutom att den blir allt bättre ju 
större stickprov man har. Det finns situationer där man kan välja mellan en väntevärdesriktig skattning 
med högre varians och en skattning som bara är nära att vara väntevärdesriktig men som har lägre 
varians. Det är inte självklart vilken man ska välja då. Det blir för långt att skriva allt om att jämföra 
estimatorer här. 

3.2. Skattning av väntevärde 
Första steget bör vara att söka en så kallad punktskattning. Man söker alltså ett enda värde, en punkt, 
som beräknas med data i stickprovet och som är en bra skattning av väntevärdet i den fördelning man 
samplar ur. Eftersom 𝐸𝐸[𝑌𝑌�] = 𝜇𝜇 så är 𝑌𝑌� en väntevärdesriktig estimator av 𝜇𝜇. Vid ett stickprov är därför 
𝑦𝑦� en bra kandidat för att vara estimat av 𝜇𝜇, även om, som sagt, man kan behöva granska fler 
egenskaper än bara väntevärdesriktighet. Egenskaperna hos estimatorn 𝑌𝑌� borde vara tillräckligt 
välkända för att även sätta någon felmarginal på estimatet 𝑦𝑦� och därigenom skapa en 
intervallskattning. För en normalfördelad 𝑌𝑌 finns ett 𝑧𝑧, som går att räkna ut m.h.a. en standard 
normalfördelning (en normalfördelning med väntevärde 0 och standardavvikelse 1) som gör att ett nytt 

𝑌𝑌� hamnar inom 𝜇𝜇 ± 𝑧𝑧�1
𝑛𝑛
𝜎𝜎2 med 95 % sannolikhet. Förenklingen att �1

𝑛𝑛
𝜎𝜎2 kan skrivas som 𝜎𝜎�1

𝑛𝑛
 

hjälper inte till så mycket i fortsättningen och undviks därför här. Skriv nu intervallet som 

𝑃𝑃 �𝜇𝜇 − 𝑧𝑧�1
𝑛𝑛
𝜎𝜎2 <  𝑌𝑌� < 𝜇𝜇 + 𝑧𝑧�1

𝑛𝑛
𝜎𝜎2� = 0,95 där 𝑃𝑃(… ) är sannolikheten för att … inträffar. Man får 

kasta om ordningen här och skriva 𝑃𝑃 �𝑌𝑌� − 𝑧𝑧�1
𝑛𝑛
𝜎𝜎2 <  𝜇𝜇 < 𝑌𝑌� + 𝑧𝑧�1

𝑛𝑛
𝜎𝜎2� = 0,95. 



18  VTI rapport 1159 

Man har alltså ett sätt att stänga in 𝜇𝜇 med en viss sannolikhet inom gränser som baseras på estimatorn. 
Gränserna är inte fastställda ännu, de har fortfarande slumpmässiga komponenter i sig eftersom man 
inte har fixerat några data ännu. När man har dragit stickprovet och allt är fixerat får man 

konfidensintervallet med gränserna 𝑦𝑦� − 𝑧𝑧�1
𝑛𝑛
𝜎𝜎2 och 𝑦𝑦� + 𝑧𝑧�1

𝑛𝑛
𝜎𝜎2. Det är ett intervall med gränser som 

motsvarar det som skrevs ovan efter att data fixerats. Stickprovet ska alltså vara fixerat när man räknar 
sitt konfidensintervall men det är inte känt om intervallet verkligen fångar 𝜇𝜇 eller inte. Man kan nu inte 
säga att intervallet har fångat i 𝜇𝜇 med en viss sannolikhet. Välj istället t.ex. konfidensgrad. Jämför med 
texten ovan om sannolikhet när man har dragit en kula ur tunnan utan att kontrollera den.  

Man ser ofta i litteraturen att konfidensintervall härleds i två steg, först i den möjliga men ovanliga 
situationen att 𝜇𝜇 är okänd medan 𝜎𝜎2 är känd. Då kan man argumentera som ovan. I praktiken kommer 
även 𝜎𝜎2 vanligen bytas mot skattningen 𝑠𝑠2 som är baserad på stickprovet. Då får man även byta ut 𝑧𝑧 
mot 𝑡𝑡, där 𝑡𝑡 beräknas i en 𝑡𝑡-fördelning. Ovan har 𝑧𝑧 bara rollen att vara någonslags konstant som ska ge 
rätt sannolikhet/konfidensgrad utan någon exakt förklaring hur den bestäms och på samma sätt 
utelämnas här en förklaring till hur man exakt bestämmer 𝑡𝑡. Man ser att konfidensintervallet ovan är 

symmetriskt och kan skrivas 𝑦𝑦� ± 𝑡𝑡�1
𝑛𝑛
𝑠𝑠2 efter att man ersatt 𝜎𝜎2 med skattningen 𝑠𝑠2 och ändrat 𝑧𝑧 till 𝑡𝑡 i 

enlighet med det. Beroende på parameter och metod så måste inte alltid ett konfidensintervall vara 

symmetriskt som det är här. Standardavvikelsen hos 𝑌𝑌 är �1
𝑛𝑛
𝜎𝜎2 som har skattningen (estimatet) 

�1
𝑛𝑛
𝑠𝑠2 = 𝑠𝑠�1

𝑛𝑛
. Skattningen (estimatorn) 𝑆𝑆 är som sagt inte en väntevärdesriktig skattning av 𝜎𝜎. Det 

gäller istället att 𝐸𝐸[𝑆𝑆] < 𝜎𝜎, men 𝑡𝑡 är något större än 𝑧𝑧 och härledd så att intervallet i sin helhet har rätt 
konfidensgrad. Det var annars sagt ovan att variansen inte skulle brytas ut ur rotutdragningen men här 

var det önskat med ett belysande undantag. Man kan även se att �1
𝑛𝑛
𝜎𝜎2 inte innehåller någon 

information från stickprovet då 𝑛𝑛 betraktas som en del av försöksplanen, inte som stickprovsdata. 

�1
𝑛𝑛
𝑠𝑠2 bestäms däremot av vad man råkar ha fått i sitt stickprov.  

3.3. Prognos av nytt värde 
Man kan tänka sig situationen där man har dragit 𝑛𝑛 observationer 𝑦𝑦1,𝑦𝑦2, … ,𝑦𝑦𝑛𝑛 och vill beräkna en 
prognos av vilket värde 𝑦𝑦𝑛𝑛+1 ska komma att få. Det är återigen en begåvad gissning att 𝑦𝑦𝑛𝑛+1 ska 
hamna ganska nära det 𝑦𝑦� som beräknas på de 𝑛𝑛 observationer man redan har eftersom 𝐸𝐸[𝑌𝑌𝑛𝑛+1] = 𝐸𝐸[𝑌𝑌] 
och 𝐸𝐸[𝑌𝑌] skattas med 𝑦𝑦�. Om man bara ska ge prognosen som ett värde, en punktprognos, så är därför 
𝑦𝑦� ett bra val, även om texten inte heller här tar upp alla egenskaper som kan vara värda att undersöka. 
Även här skulle man önska sig att ge ett intervall med någon säkerhetsmarginal, ett 
prediktionsintervall. De ska bli vidare än konfidensintervall därför att enskilda värden varierar kring 
väntevärdet och att alltså även den variationskällan måste ingå. Om medelvärdet 𝑌𝑌� ska omfatta de 𝑛𝑛 
första värdena och man ska göra prognos för värde 𝑛𝑛 + 1 så gäller, för ett rätt valt 𝑧𝑧 och med argument 

som liknar det som sagts om konfidensintervall, att 𝑃𝑃 �𝑌𝑌� − 𝑧𝑧�𝜎𝜎2 �1 + 1
𝑛𝑛
� < 𝑌𝑌𝑛𝑛+1 < 𝑌𝑌� +

𝑧𝑧�𝜎𝜎2 �1 + 1
𝑛𝑛
�� = 0,95. Därför (med lite ofullständig härledning) är ett intervall med gränserna 𝑦𝑦� −

𝑧𝑧�𝜎𝜎2 �1 + 1
𝑛𝑛
� och 𝑦𝑦� + 𝑧𝑧�𝜎𝜎2 �1 + 1

𝑛𝑛
� en intervallprognos för 𝑌𝑌𝑛𝑛+1 där metoden gör rätt i 95 % av 

fallen. Man ser nu att det finns två osäkerhetskällor, dels de enskilda värdenas variation kring 
väntevärdet och dels osäkerhet som beror på att väntevärdet självt är okänt och måste skattas. Det syns 
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kanske tydligast om man skriver intervallet i 𝑦𝑦� ± 𝑧𝑧�𝜎𝜎2 �1 + 1
𝑛𝑛
�. Metoden gör rätt i 95 % av fallen 

men man kan inte säga i efterhand att man har gjort rätt med 95 % sannolikhet när man har tillämpat 
metoden. Det blir extra rörigt här eftersom intervallet avser en ny observation som inte ännu är fixerad 
samtidigt som den består av komponenter som är fixerade skattningar. Även här kommer man normalt 
att skatta 𝜎𝜎2 med 𝑠𝑠2 och därmed även få byta ut 𝑧𝑧 mot 𝑡𝑡 men det behöver antagligen inte mer 
förklaring än ovan och utelämnas därför här. 

Både prediktionsintervall och konfidensintervall är härledda utifrån att medelvärden 𝑌𝑌� är 
normalfördelade. 𝑌𝑌� tenderar att bli allt mer lik en normalfördelning ju större 𝑛𝑛 man har enligt den s.k. 
Centrala gränsvärdessatsen (CGS). Det förutsätter att variansen existerar, vilket i sin tur förutsätter att 
väntevärdet måste existera. Det är lite långt att förklara här. Däremot har naturligtvis inte 𝑛𝑛 någon 
påverkan på fördelningen av 𝑌𝑌 men prediktionsintervall är härledda utifrån också ett andra villkor att 
de enskilda värden är normalfördelade, vilket inte är ett lika viktigt villkor för konfidensintervall. 
Antagandet att 𝑌𝑌 är normalfördelad är därmed viktigare för prediktionsintervall än för 
konfidensintervall.  

3.4. Punktskattning m.m. med grafisk redovisning 
Se exempel i Figur 2.

 
Figur 2. Normalfördelning med ett stickprov, skattning, prognos och en ny observation. 

Fördelningen man drar stickprovet ur är utritad och väntevärdet är markerat med grå linje. Väntevärdet 
är dock okänt så det man får är ett stickprov som inte har någon komplett information eftersom det är 
litet och har slumpmässighet. Stickprovet visas med svarta ploppar. Stickprovsmedelvärdet är 
punktskattning av väntevärdet och samtidigt en punktprognos av en ny observation. 
Konfidensintervallet visar mer komplett information om en gissning av väntevärdet och tar hänsyn till 
skattningens noggrannhet. Prognosintervallet visar mer komplett information om en gissning av var en 
ny observation ska falla ut. En ny observation visas som en svart ring men den ingår inte i underlaget 
för beräkningar av skattningar och intervall.  

μ

x Punktskattning/Punktprognos
Konfidensintervall
Prediktionsintervall

Väntevärde
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3.5. Gemensam variansskattning 
Vidden hos konfidensintervall med skattad varians enligt kapitel 3.2 varierar från stickprov till 
stickprov även om man samplar ur samma fördelning. Det beror på att vidden beräknas med hjälp av 
𝑠𝑠2 som blir olika från stickprov till stickprov även om man samplar ur samma fördelning varje gång. 
Några intervall kommer att bli förhållandevis snäva jämfört med andra medan andra blir 
förhållandevis breda. Det är dock inte symmetri i det fenomenet, utan de mer snäva blir lite snävare än 
den stora mängden medan de mer breda blir jämförelsevis mycket bredare än den stora mängden. Man 
ser, kanske främst inom det närliggande området variansanalys, att man ibland skattar 𝜇𝜇 i en 
fördelning genom att använda medelvärde och variation från ett stickprov och dessutom använder 
variationen från flera andra stickprov om man har skäl att tro att variationen i alla stickproven skattar 
samma sanna variation. Lite mer formellt kan man uttrycka det som att om 𝑌𝑌1 har väntevärde 𝜇𝜇1 och 
varians 𝜎𝜎2, 𝑌𝑌2 har väntevärde 𝜇𝜇2 och samma varians som 𝑌𝑌1 d.v.s. 𝜎𝜎2 så kan ett konfidensintervall för 
𝜇𝜇1 baseras på 𝑦𝑦�1, 𝑠𝑠12 och 𝑠𝑠22 eftersom alla delar har relevant information för att svara på den fråga som 
ställts. 𝑦𝑦�2 har inte relevant information och används inte. Det går enkelt att utvidga till fler än 2 

stickprov. Betrakta konfidensintervallet 𝑦𝑦� ± 𝑡𝑡�1
𝑛𝑛
𝑠𝑠2 för ett väntevärde igen. Med extra information om 

variationen i ett andra stickprov skulle det utvidgas till 𝑦𝑦�1 ± 𝑡𝑡�1
𝑛𝑛
𝑠𝑠𝑝𝑝2 där 𝑠𝑠12 och 𝑠𝑠22 vägts ihop till en 

gemensam skattning 𝑠𝑠𝑝𝑝2 enligt vissa regler och där 𝑡𝑡 har uppdaterats därför att man nu har mer 
information om spridningen mellan värden inom respektive fördelning, som också antogs vara identisk 
för varje fördelning. Formeln för 𝑠𝑠𝑝𝑝2 utgår från att man räknar medelvärde och varians separat för varje 
stickprov men det finns ett annat sätt att sätta upp beräkningen som ger samma resultat och som mer är 
skriven så att man räknar på alla data samtidigt. Det ställs inget krav på 𝜇𝜇2. Medelvärdet och 𝑛𝑛 går inte 
att göra mycket åt genom att addera information från andra stickprov men om man kan byta 𝑠𝑠2 mot 
något bättre så gör man iallfall en vinst. Den vinsten blir betydande speciellt om 𝑛𝑛 är litet. Vinsten 
sitter i att om man använder en stabilare variansskattning så kommer man inte att inte att få några 
riktigt vida intervall även om man inte heller får några riktigt snäva, men det blir totalt sett en minskad 
bredd i genomsnitt. 

Talet 𝑡𝑡 har inte diskuterats så noggrant ovan, och ska inte diskuteras på djupet här heller, men en detalj 
är att den baseras på en s.k. frihetsgrad, 𝜈𝜈, som påverkas av hur många oberoende observationer som 
bygger upp 𝑠𝑠2 eller dess motsvarighet. Om man kan öka informationsmängden i variansskattningen så 
får man ett mer stabilt värde, vilket är en vinst i sig självt, och ett något mindre värde på 𝑡𝑡, vilket inte 
omedelbart är en vinst eftersom det även här väljs så att konfidensgraden blir rätt. Det är önskvärt att 
intervallen blir snäva men ändå har rätt konfidensgrad.  
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För att försöka visa fenomenet utan att göra det för teoretiskt, se Figur 3. 

 

Figur 3. Simulering av 100 konfidensintervall med och utan sammanvägd variansskattning. 

Figuren redovisar resultatet av en simulering om 100 stickprov i form av beräknade konfidensintervall 

utan respektive med gemensam variansskattning. Varje stickprov består av 5 observationer som har 

dragits ur en normalfördelning med väntevärde 0 och standardavvikelse 1 med oberoende inom och 

mellan stickprov. Bilden visar konfidensintervall beräknat på varje stickprov med individuell 

variansskattning (avgränsade med ringar) och med gemensam variansskattning (gemensam för alla 

100 stickprov, avgränsade med diamanter). Väntevärdet är 0 och man ser att intervallet missar ibland. 

Man förväntar sig att den ska missa i 5 % av fallen i det långa loppet. Ibland missar båda metoderna 

(se stickprov 95) och ibland missar det ena men inte det andra eller omvänt (se stickprov 2 och 27). 

Poängen är inte att den ena ska ha högre andel träffar än den andra, alltså högre konfidensgrad. 

Poängen är istället att variansskattningen är mer stabil (lika från stickprov till stickprov) om man 

använder sammanvägd skattning och att intervallen blir något snävare i genomsnitt trots oförändrad 
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konfidensgrad. Intervallen avgränsade med ringar varierar i bredd medan intervallen avgränsade med 
diamanter är stabila och i genomsnitt något smalare. Bredd är i genomsnitt 2,38 vid individuell 
variansskattning och 1,78 vid gemensam variansskattning. Det är naturligt att om det finns två sätt att 
beräkna ett konfidensintervall, där det ena utnyttjar en viss mängd information och det andra använder 
en utvidgad informationsmängd så kommer det senare helt enkelt att kunna bli lite bättre förutsatt att 
den utvidgade informationen används effektivt. Ovan har man använt medelvärdet från enskilda 
stickprov och variansen gemensamt för alla när man beräknar intervallen avgränsade av diamanter.  

Man kan diskutera fördelen av att använda gemensam variansskattning i prediktionsintervall också. 
Diskussionen blir ganska lik den som gäller för konfidensintervall. Man lyckas i genomsnitt göra 
intervallen lite snävare och behåller den önskade täckningsgraden. Intervallbredderna blir 5,83 
respektive 4,36.  
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4. Enkel linjär regression 
I kapitel 3 skulle man inte ha någon direkt nytta av att bryta ned en variabel i komponenter. Det hade 
varit möjligt att beskriva variabeln 𝑌𝑌 som en summa av ett väntevärde och en slumpkomponent, 𝑌𝑌 =
𝜇𝜇 + 𝜀𝜀, där 𝜀𝜀 är en slumpvariabel med väntevärde 0 och varians 𝜎𝜎2. Det är en liten ändring mot 
framställningen i kapitel 3, att man ser 𝑌𝑌 som att den består av komponenter, men allt som skrivits om 
metoder m.m. gäller ändå. Frågan om fördelningens form blir då en fråga om fördelningen hos 
slumpkomponenten 𝜀𝜀. I fortsättningen måste man betrakta väntevärdesdelen och slumpdelen som 
separata komponenter. Det finns flera böcker som beskriver den typen av modeller och en mer 
omfattande beskrivning finns t.ex. i Kutner, Nachtsheim, Neter och Li (2005).  

I enkel linjär regression tänker man sig att det finns en förklaringsvariabel 𝑥𝑥 och en responsvariabel 𝑌𝑌 
där slumpmässigheten finns endast i 𝑌𝑌-led och där det betingade väntevärdet av 𝑌𝑌 vid ett givet 𝑥𝑥 
(skrivs 𝐸𝐸[𝑌𝑌|𝑥𝑥]) kan beskrivas av 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥. Väntevärdet betraktas alltså inte längre bara som en 
konstant utan som en rätlinjig funktion av en annan variabel 𝑥𝑥. Det finns alltså inte en parameter som 
ensam beskriver väntevärdet så som det var i kapitel 3. Eftersom 𝑥𝑥 tillåts variera så är alltså 
väntevärdet en punkt någonstans på en rät linje som har startvärde 𝛽𝛽0 och lutning 𝛽𝛽1, och den räta 
linjen utgör funktionen för sambandet mellan 𝑥𝑥 och 𝐸𝐸[𝑌𝑌|𝑥𝑥]. Alla värden sammanfaller inte med linjen 
utan det finns en slumpmässig variation som är lika stor oavsett 𝑥𝑥 (en plot av 𝑦𝑦 mot 𝑥𝑥 kan se ut 
ungefär som en ås, inte som en tratt, inte som en båge, inte som …). Man kan alltså se 
sambandsmodellen som 𝐸𝐸[𝑌𝑌|𝑥𝑥] = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽0𝑥𝑥 och modellen för responsvariabeln som 𝑌𝑌 = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽0𝑥𝑥 +
𝜀𝜀 där 𝜀𝜀 är en slumpvariabel med väntevärde 0 och standardavvikelse 𝜎𝜎. Här är 𝛽𝛽0, 𝛽𝛽1 och 𝜎𝜎 parametrar 
medan 𝑌𝑌, 𝑥𝑥 och 𝜀𝜀 är variabler (bara 𝑌𝑌 och 𝜀𝜀 är slumpvariabler). För vissa resultat krävs att 
slumptermen är normalfördelad. Det är mindre viktigt när det gäller att skatta 𝛽𝛽0 och 𝛽𝛽1 därför att de 
sorterar under en variant av CGS. Det är därmed mindre viktigt för konfidensintervall av väntevärdet, 
𝛽𝛽0 eller 𝛽𝛽1 men mer viktigt för prediktionsintervall av en ny observation eftersom 
prediktionsintervallen inkluderar en komponent för den enskilda individens variation runt linjen som 
inte blir mer lik normalfördelning även om man tar ett större stickprov. 

Regressionsanalys ställer inga stora krav på 𝑥𝑥 för att metoden ska fungera. Det krävs t.ex. inte någon 
speciell fördelning. Däremot kan naturligtvis en viss uppsättning 𝑥𝑥 vara bättre än en annan därför att 
den ger bättre precision i skattningarna o.s.v. men det är något annat än att ställa formella krav på 𝑥𝑥. 
Kraven på 𝑌𝑌 gäller 𝑌𝑌 vid ett givet 𝑥𝑥 och inte för 𝑌𝑌 i sin helhet. Det betyder t.ex. att 𝑌𝑌 inte måste vara 
normalfördelad även om 𝑌𝑌|𝑥𝑥 ska vara det. Det gör det också lite svårare att förklara hur 𝑌𝑌 ska se ut 
(ovan har bara nämnts hur 𝑌𝑌 kan se ut och några exempel på hur den inte får se ut). Fortsättningen här 
är egentligen en ganska enkel utvidgning av vad som gjorts ovan. Man gör samma sak förutom att 
parametern 𝜇𝜇, väntevärdet, byts ut mot en rätlinjig 2-parameterfunktion av en förklaringsvariabel 𝑥𝑥 
som, liksom väntevärdet 𝜇𝜇, inte innehåller någon slump. Då återkommer det som skrivits ovan efter att 
man bytt 𝜇𝜇 mot 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽0𝑥𝑥 och några följdändringar som måste göras angående skattning m.m. 

Det kan finnas frågor där man har skäl att tro att startvärdet måste vara 0 och för en sådan situation 
finns det möjligheter att använda en regression utan startvärde d.v.s. att sätta 𝐸𝐸[𝑌𝑌|𝑥𝑥] = 𝛽𝛽𝑥𝑥. Data kan 
då användas för att skatta 𝛽𝛽, beräkna konfidensintervall o.s.v. Sådana situationer betraktas inte som 
intressanta för de problem som diskuteras här och metoderna behandlas därför inte i den här rapporten. 

4.1. Skattning av parametrar 
Skattningarna (estimaten) av 𝛽𝛽0 och 𝛽𝛽1 brukar kallas 𝑏𝑏0 respektive 𝑏𝑏1. Här används skrivsättet att 𝐵𝐵0 
och 𝐵𝐵1 är skattningarna (estimatorerna) innan man har fixerat data (i 𝑌𝑌-led, slumpen finns som sagt 
bara i 𝑌𝑌-led, i 𝑥𝑥-led är allt fixerat av försöksplanen) medan 𝑏𝑏0 och 𝑏𝑏1 är skattningarna (estimaten) efter 
att man har observerat data. Tänk på 𝐵𝐵0 och 𝐵𝐵1 som något som har med metoden att göra i förväg 
innan data verkligen har observerats medan 𝑏𝑏0 och 𝑏𝑏1 är utfall när man tillämpar metoden på ett 
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fixerat stickprov. Jämför med diskussionen om skillnaden mellan 𝑌𝑌� och 𝑦𝑦� ovan. Tänk på samma sätt 
här, men byt ut medelvärdet mot regressionskoefficienterna. 𝐵𝐵0 och 𝐵𝐵1 har fördelningar eftersom de 
beror på vad som ska komma att hamna i stickprovet medan 𝑏𝑏0 och 𝑏𝑏1 är konstanter som baseras på 
vad som har hamnat i stickprovet och som inte längre kan ändras. 𝐵𝐵0 och 𝐵𝐵1 är väntevärdesriktiga 
estimatorer av 𝛽𝛽0 respektive 𝛽𝛽1. I analysen beräknas även 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 (mean square error) som beskriver 
observationernas variation kring linjen. 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 är kan sägas vara motsvarigheten till 𝑠𝑠2 när man 
tillämpar linjär regression. Notera att även 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐸𝐸 respektive 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 används här som mean square error 
före respektive efter att man dragit sina data. 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐸𝐸 är en väntevärdesriktig estimator av 𝜎𝜎2. Själva 
skattningstekniken beskrivs inte här men vi förutsätter att man använder standardmetoden med 
minstakvadratskattning. Beräkning av 𝑏𝑏0, 𝑏𝑏1 och 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 har alltså utelämnats avsiktligt här men är enkla 
att beräkna i många mjukvaror. Man kan kontrollera sin uppfattning om hur osäkerheten i startvärde 
och lutning skattas utifrån datas läge och spridning i en övning i Bilaga 1. Den är tänkt att man ska 
genomföra utan att utföra några beräkningar. 

4.2. Skattning av väntevärde 
En punktskattning kan gälla en parameter men även annat som en funktion av en parameter eller flera 
parametrar. Jämfört med tidigare så blir en punktprognos nu ett värde som beror av ett värde 𝑥𝑥ℎ hos 
förklaringsvariabeln. 𝑥𝑥ℎ måste inte vara ett av de 𝑥𝑥 som ingår i stickprovet. Även här behöver man en 
punktprognos som i regressionsfallet siktar på 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥ℎ och som har skattningen (estimatet) 𝑏𝑏0 +
𝑏𝑏1𝑥𝑥ℎ. Man ska vara försiktig med skattning av betingat väntevärde långt ifrån där man har 
observationer i 𝑥𝑥-led. Sådana skattningar medför extrapolering till ett område där man förutsätter men 
kanske inte har kontroll på att sambandsfunktionen fortsätter på samma sätt som inom det område där 
man har observationer. Här ska metoden tillämpas på spårdjupsberäkning och då kanske erfarenhet 
från tidigare beläggningsomgång eller från andra sträckor visar att man kan våga göra lite längre 
extrapolering än vad man skulle gjort i en situation där man inte har sådan tilläggsinformation. Som 
ovan är intervallskattningen här konstruerad som punktskattning med felmarginal uppåt och nedåt av 
samma storlek som beror på punktskattningens varians. Punktskattningens varians beräknas om man 
har underlag för det, annars skattas den. Här är frågan vad 𝐵𝐵0 + 𝐵𝐵1𝑥𝑥ℎ har för varians. Det går att 

härleda att den är 𝜎𝜎2 �1
𝑛𝑛
∙ (𝑥𝑥ℎ−�̅�𝑥)2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
� där 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 = ∑ (𝑥𝑥 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛

𝑖𝑖=1  beräknas på det befintliga stickprovet (𝑥𝑥ℎ 

ingår alltså inte). Det är ett i stort sett begripligt uttryck. Om man betraktar 𝜎𝜎2 1
𝑛𝑛
 separat så är det 

väldigt likt variansen för ett medelvärde, se kapitel 3.1. I ”mitten” i 𝑥𝑥-led uppträder nivån som ett 
medelvärde så variansen hos 𝐵𝐵0 + 𝐵𝐵1𝑥𝑥ℎ vid 𝑥𝑥ℎ = �̅�𝑥 beror bara på den individuella variationen i 𝑌𝑌-led 
och på stickprovsstorleken. Den individuella variationen representeras här av 𝑉𝑉[𝑌𝑌|𝑥𝑥] = 𝜎𝜎2 och alltså 
inte av 𝑉𝑉[𝑌𝑌]. Om sedan 𝑥𝑥ℎ väljs en bit bort från �̅�𝑥 blir osäkerheten i lutning betydelsefull, mer 
betydelsefull ju större avståndet mellan 𝑥𝑥ℎ och �̅�𝑥 är (oavsett riktning). Variansen hos 𝐵𝐵1 är 𝜎𝜎2 1

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
 så 

lutningen skattas med större noggrannhet om man har många observationer och om man sprider ut 
värdena längre i 𝑥𝑥-led, vilka båda ger ett större 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥. Variansen hos 𝐵𝐵0 + 𝐵𝐵1𝑥𝑥ℎ är alltså en kombination 
av variationen i nivå vid �̅�𝑥 och variationen i lutning kombinerat med hur långt 𝑥𝑥ℎ ligger från tidigare 
data i genomsnitt i 𝑥𝑥-led. Osäkerheten har två komponenter, en osäkerhet i nivå och en osäkerhet i 
lutning. Liksom tidigare behövs även här ett uttryck i det fall 𝜎𝜎2 är okänd. Konfidensintervall skrivs i 

det fallet 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥ℎ ± 𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 �1
𝑛𝑛

+ (𝑥𝑥ℎ−�̅�𝑥)2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
� där variationen runt linjen uttryckt som varians, alltså 𝜎𝜎2, 

skattas med 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒. 

4.3. Prognos av en ny observation 
En punktprognos av värdet 𝑌𝑌 om förklaringsvariabeln har värdet 𝑥𝑥ℎ är 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥ℎ. Man ska förstås 
vara försiktig med prognoser som består av extrapolering långt ifrån där man har observationer. En 
intervallprognos kan sen skapas genom att lägga på en felmarginal uppåt och nedåt från 
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punktprognosen. Man söker alltså ett intervall som ska pricka in vad en ny observation borde bli vid 
ett nytt givet 𝑥𝑥. De ska bli vidare än konfidensintervall därför att enskilda värden varierar kring linjen 
och att alltså även den variationskällan måste ingå. Osäkerheten består av 3 komponenter (värdenas 
variation kring linjen, linjens nivå och linjens lutning). Om man går direkt till det vanliga fallet att 𝜎𝜎2 

är okänd så skrivs intervallet 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥ℎ ± 𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 �1 + 1
𝑛𝑛

+ (𝑥𝑥ℎ−�̅�𝑥)2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
�. Jämfört med kapitel 4.2 har det 

kommit med en extra ”1 +” i beräkningen och det är samma utvidgning med samma mening som när 
man jämför formeln i kapitel 3.3 med kapitel 3.2 även om det inte betonades där. 

4.4. Gemensam variansskattning 
Förklaringen till gemensam variansskattning i ett enkelt stickprov med stödinformation från ett eller 
flera andra stickprov (kapitel 3.5) kan överföras till linjär regression. Idén är helt enkelt att variationen 
kring linjen kan skattas från flera sträckor även om man bara använder 𝑏𝑏0 och 𝑏𝑏1 för att skatta själva 
linjen på en enskild sträcka. Det är inget konstigt även om det kanske är ovanligt att det tillämpas i 
regression. Man kan alltså ta 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 från flera olika sträckor och väga ihop dem till en gemensam 
variansskattning om man tror att alla skattar samma underliggande 𝜎𝜎2. Därefter får det sammavägda 
𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 ersätta de enskilda 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 i beräkning av felmarginaler m.m. ovan. Den skattade slumpkompo-
nentens frihetsgrad påverkas också. I intervallen ska därför 𝑡𝑡 ändras efter att 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 bytts ut. Om alla 
slumpkomponenter är oberoende inom och mellan stickprov så är frihetsgraden enkel att beräkna. 
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5. Multipel linjär regression 
I multipel linjär regression har man fler än 1 förklaringsvariabel. Man kan alltså utvidga 
sambandsmodellen ett steg till 𝐸𝐸[𝑌𝑌|𝑥𝑥] = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1 + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2 och på motsvarande sätt utvidga 
skrivsättet med 𝐵𝐵2 och 𝑏𝑏2. Man kan fortsätta och utvidga i ännu fler steg även om det mesta av 
förklaringen nedan stannar vid 2 förklaringsvariabler. Egenskaperna i stort behålls med att man nu 
också kan skatta 𝛽𝛽2 väntevärdesriktigt med minstakvadratmetoden. En not är att frihetsgraden för 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 
vid 2 förklaringsvariabler blir 𝑛𝑛 − 3. Generellt i linjär regression kan frihetsgraden för 
variansskattningen uttryckas genom att man tar antalet observationer och subtraherar antalet skattade 
koefficienter (antalet 𝛽𝛽) som skattas med hjälp av tillgängliga data. 

Man bör hålla sig till skrivsätt i matrisform om det ska bli någorlunda korta och generella uttryck här. 

Därför betraktas responsen (𝑦𝑦1,𝑦𝑦2, … ,𝑦𝑦𝑛𝑛) som en kolumnvektor 𝒚𝒚 = �

𝑦𝑦1
𝑦𝑦2
⋮
𝑦𝑦𝑛𝑛

�. Förklaringsvariablerna 

sätts samman till en s.k. designmatris där första kolumnen är 1 (den 1:a som underförstått står framför 
𝛽𝛽0), andra kolumnen innehåller alla värden på 𝑥𝑥1, tredje kolumnen innehåller alla värden på 𝑥𝑥2 o.s.v. 
Om 𝑥𝑥𝑗𝑗,𝑖𝑖 är det 𝑖𝑖:te värdet på den 𝑗𝑗:te förklaringsvariabeln och man har 2 förklaringsvariabler blir 

designmatrisen 𝑿𝑿 = �

1 𝑥𝑥1,1 𝑥𝑥2,1
1 𝑥𝑥1,2 𝑥𝑥2,2
⋮ ⋮ ⋮
1 𝑥𝑥1,𝑛𝑛 𝑥𝑥2,𝑛𝑛

�. Man har också parametervektorn 𝜷𝜷 = �
𝛽𝛽0
𝛽𝛽1
𝛽𝛽2
�, skattningarna 

𝒃𝒃 = �
𝑏𝑏0
𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
�, skattningarna innan stickprovet har dragits 𝑩𝑩 = �

𝐵𝐵0
𝐵𝐵1
𝐵𝐵2
� och slumpkomponenten 𝜺𝜺 = �

𝜀𝜀1
𝜀𝜀2
⋮
𝜀𝜀𝑛𝑛

�. 

Generalisering till fler förklaringsvariabler är förstås inget annat än att lägga till fler kolumner i 
designmatrisen, fler rader i 𝜷𝜷-vektorn o.s.v. Då får man kompakta och generaliserbara skrivsätt som 
𝒀𝒀 = 𝑿𝑿𝜷𝜷 + 𝜺𝜺 

Skrivsätten i vektor- eller matrisform som används i det här kapitlet gäller även i enkel linjär 
regression. Med bara 1 förklaringsvariabel blir vissa förenklingar möjliga och därmed kan samma 
uttryck skrivas elementvis. De formler som visas i kapitel 4 är vad som trillar ut om man använder 
möjligheten att skriva samma uttryck elementvis. 

5.1. Skattning av parametrar 
Själva skattningsmetoden är även här minstakvadratskattning men förklaringen går inte djupare än så 
just här. Man kan konstatera att 𝑩𝑩 och 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐸𝐸 är väntevärdesriktiga estimatorer av 𝜷𝜷 respektive 𝜎𝜎2. 
Beräkning av 𝒃𝒃 och 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 har alltså utelämnats avsiktligt här också men är enkla att beräkna i många 
mjukvaror. 

5.2. Skattning av väntevärde 
Väntevärdet i en given punkt �𝑥𝑥1,ℎ,𝑥𝑥2,ℎ� beror nu på den nya punktens värde hos alla 
förklaringsvariablerna och är 𝐸𝐸�𝑌𝑌|𝑥𝑥1,ℎ,𝑥𝑥2,ℎ� = 𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽1𝑥𝑥1,ℎ + 𝛽𝛽2𝑥𝑥2,ℎ. En punktskattning baserad på ett 
stickprov är 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥1,ℎ + 𝑏𝑏2𝑥𝑥2,ℎ. Det är som sagt lämpligt att använda matris- och vektorform att låta 

bl.a. 𝒃𝒃 vara kolumnvektorn �
𝑏𝑏0
𝑏𝑏1
𝑏𝑏2
�. Låt även 𝒙𝒙ℎ vara radvektor (1 𝑥𝑥1,ℎ 𝑥𝑥2,ℎ) för den punkt i 

(𝑥𝑥1,𝑥𝑥2)-planet som konfidensintervallet ska avse. 𝒙𝒙ℎ motsvarar alltså till sin struktur en rad i 
designmatrisen men för en punkt som inte måste ingå i stickprovet. Då blir punktskattningen 𝒙𝒙ℎ𝒃𝒃. Det 
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tidigare uttrycket för intervallskattning av väntevärde från kapitel 4.2 ersätts nu av något krångligare. 
Lite enkelt kan man säga att det som i enkel linjär regression beror på hur värdena är fördelad i 𝑥𝑥-led 
nu ersätts med hur de är utspridda i den gemensamma fördelningen i 𝑥𝑥1- och 𝑥𝑥2-led. Det gäller att 
kovariansmatrisen (kallas ibland varians-kovarians-matrisen) för 𝑩𝑩 är 𝜎𝜎2(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1. Det spelar alltså 
roll hur 𝑥𝑥1 och 𝑥𝑥2 är fördelade och också hur de är relaterade till varandra men man förstår direkt att 
det är svårt att se hur en egenskap i 𝑥𝑥 följer med eller sprider sig genom beräkningen (𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1. Det är 
med andra ord svårt att generellt se hur egenskaper i 𝑥𝑥 genererar egenskaper i kovariansmatrisen. 
Diagonalelementen i kovariansmatrisen är variansen för varje 𝐵𝐵 i tur och ordning och elementen 
utanför diagonalen är kovariansen mellan par av olika 𝐵𝐵. Det är alltså ett uttryck som liknar kapitel 4.2 
men nu på matrisform och normalt mycket svårare att bryta isär i delar. Variansen för 𝒙𝒙ℎ𝑩𝑩 är 
𝜎𝜎2𝒙𝒙ℎ(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝒙𝒙ℎ′ . Man kan därefter konstruera konfidensintervallet med samma regler som ovan på 
matrisform 𝒙𝒙ℎ𝒃𝒃± 𝑧𝑧�𝜎𝜎2𝒙𝒙ℎ(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝒙𝒙ℎ′  om 𝜎𝜎 är känd, annars (och mer rimligt), 𝒙𝒙ℎ𝒃𝒃±
𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 𝒙𝒙ℎ(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝒙𝒙ℎ′ .  

5.3. Prognos av en ny observation vid multipel linjär regression 
Med samma argument som vid enkel linjär regression är en punktprognos 𝒙𝒙ℎ𝒃𝒃 när man gör prognos 
för ett nytt 𝑌𝑌 i punkten �𝑥𝑥1,ℎ,𝑥𝑥2,ℎ�. Liksom att skillnaden mellan konfidensintervall och 
prediktionsintervall i enkel linjär regression bara är ”1 +” under rottecknet så blir formeln för ett 
prediktionsintervall här 𝒙𝒙ℎ𝒃𝒃± 𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 (1 +  𝒙𝒙ℎ(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝒙𝒙ℎ′ )  om 𝜎𝜎 är okänd. Man lägger till en extra 
osäkerhet jämfört med konfidensintervall och får en förändring av uttrycket som motsvarar vad man 
fick i enkel linjär regression. 

5.4. Gemensam variansskattning 
Frågan om gemensam variansskattning är aktuell i multipel linjär regression på samma sätt som vid 
enkel linjär regression. Om man har flera stickprov med olika lutning och/eller olika nivåskift m.m. så 
kan ändå variationen runt respektive sambandsfunktion skatta samma underliggande varians. Då, och 
speciellt om man har få observationer i minst ett av stickproven, kan man göra en vinst med att väga 
ihop alla 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 till en gemensam variansskattning. Metoden diskuterades i kapitel 4.4 som att man tar ut 
𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 från en mängd separata analyser och väger ihop dem i en separat beräkning, och det blir samma 
förklaring här.  

Det är möjligt att sätta ihop alla data och analysera dem samtidigt med en multipel linjär regression så 
att den enda analysen ger den sökta sammanvägda variansskattningen och alla andra koefficienter på 
en gång. Även om det är möjligt så är det inte smidigt. Varje separat analys har sin egen designmatris 
enligt ovan och för att analysera 𝑚𝑚 sträckor samtidigt skulle man behöva sätta ihop allt till en 

gemensam designmatris som får formen �

𝑿𝑿1 𝟎𝟎 ⋯ 𝟎𝟎
𝟎𝟎 𝑿𝑿2 ⋯ 𝟎𝟎
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝟎𝟎 𝟎𝟎 ⋯ 𝑿𝑿𝑚𝑚

� där 𝟎𝟎 är en matris av nollor. Även alla 

𝒚𝒚 skulle behöva läggas ihop till en gemensam kolumn. Det går att göra även för de beräkningar som 
beskrevs i kapitel 4, men skrivsättet med matriser hade inte ännu beskrivits där. Om man t.ex. har 
spårdjupsdata från tusentals sträckor förstår man att data på den formen är lätt att skapa men att 
matrisen blir mycket stor och därmed otymplig att hantera i en analys. Det kan gå att förenkla med 
beräkningstrick som gäller för glesa matriser.  
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6. Spårdjup och enkel linjär regression 
Om man har en responsvariabel som utvecklas som slumpmässig variation runt ett förlopp som är 
rätlinjigt mot tid kan man använda enkel linjär regression enligt kapitel 4 med tidpunkt som 
förklaringsvariabel. Man kan definiera 𝑌𝑌 som spårdjup och 𝑥𝑥 som antal år sedan senaste 
beläggningsåtgärd, antal år sedan någon referenstidpunkt eller liknande. Det måste inte vara på ett 
visst sätt, bara man håller rätt på det och använder tiden konsekvent när man gör tolkningar, prognoser 
m.m. På en given plats en given tid betraktar man alltså det uppmätta spårdjupet 𝑦𝑦 som en observation 
på en slumpvariabel 𝑌𝑌|𝑥𝑥. 

6.1. VTI rapport 812 
Vid en initial kontroll bedömdes att spårdjupet på en given generaliserad sträcka utvecklas som i 
huvudsak en rät linje där observationerna varierar oförutsägbart runt linjen med en närmast 
symmetrisk fördelning och med lika stor variation oavsett spårdjupets storlek. Det var ett villkor för 
projektet att metoden endast fick använda mätdata från den senaste beläggningsomgången på 
respektive generaliserad sträcka. Villkoret leder tillsammans med de synliga egenskaperna till att man 
i rapporten föreslår att metoden ska vara enkel linjär regression.  

Det förekommer naturligtvis olika argument mot att använda en rät linje och normalfördelad slump 
med samma varians. Rapporten redovisar några egenskaper som kan leda till att modellvalet 
ifrågasätts och också några kontroller för att försöka att avgöra om betydelsen av sådana egenskaper. 

6.2. Prognoser för spårdjup vid en viss tid 
Det finns alltså ett antagande om en underliggande rätlinjig ”sann” utveckling av spårdjupet samt att 
de spårdjupsvärden man observerar inte prickar riktigt rätt utan snarare slumpvariera runt den sanna 
linjen. Det finns ingen riktig definition av den sanna linjen eftersom det inte finns någon definition av 
spårdjup så sanningen betraktas här mer som ett tänkt medelvärde på en given plats vid en given tid 
om man kunde genomföra ett oändligt antal mätningar med alla fordon, alla förare, alla kalibreringar 
som skulle kunna vara aktuella på sträckan och att det inte förekommer någon extraordinär händelse 
som får förloppet att avvika från en rät linje. Man ska vara försiktig med extrapolering. I det här fallet 
betyder det att man ska vara försiktig med prognoser vid en tidpunkt långt framåt (eller bakåt) i tiden 
från där man har observationer.  

Mycket handlar om prognoser för observationer som ska göras i framtiden och det leder inte till någon 
fördel att diskutera skillnaden mellan bilar, skillnaden mellan förare o.s.v. om man inte tänker sig att 
man i förväg vet vilken bil, vilken förare o.s.v. som ska utföra nästa mätning. För den här texten 
stannar därför hanteringen av variation vid att se förloppet som att variation består av en komponent 
som innehåller att spåret utvecklas med tid och en andra komponent som innehåller allt annat och att 
den senare betraktas som ostrukturerat slumpmässigt brus, så länge man är begränsad till att analysera 
en enskild generaliserad sträcka. 

6.3. Skattning m.m. vid enkel linjär regression med grafiskt stöd 
Liksom vid stickprov ur en normalfördelning som det beskrevs i kapitel 3 kan man visa de olika mått 
och metoder som diskuteras i kapitel 4 och 5 med stöd av figurer. Se Figur 4, som är ett exempel som 
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försöker att knyta in till analys av spårdjup. 

 
Figur 4. Normalfördelning med väntevärde som beror rätlinjigt på x samt stickprov, skattning, 
prognos och en ny observation. 

Här är 𝑥𝑥 definierad som antal år sen senaste beläggningsdatum. Spårdjupet var 3 mm när beläggningen 
var ny och det växer med 0,5 mm/år. Spårdjupsmätvärdena varierar slumpmässigt och normalfördelat 
runt väntevärdet med en standardavvikelse 0,75. Den grå mattan av tunna linjer/kurvor visar vilken 
fördelning man samplar ur. Speciellt visar den tjockare grå linjen väntevärdesfunktionen. Man har ett 
stickprov som består av de svarta plopparna som sträcker sig från år 1 till 11 men inte omfattar alla 
mellanliggande år. De håller bara ofullständig information eftersom det är ett stickprov. Med hjälp av 
det skattar man sambandsfunktionen som visas med svart linje. Streckade band visar punktvis 95 % 
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konfidensintervall och punktade band är motsvarande prediktionsintervall. Man vill göra prognos för 
spårdjupet som ska komma att infalla år 12. En punktprognos för ett nytt värde vid 𝑥𝑥 = 12 bestäms 
genom att förlänga den svarta linjen, även om det innebär en liten extrapolering som det tidigare har 
varnats för. Konfidensintervallet (tjock linje) vid 𝑥𝑥 = 12 är en god gissning av sambandsfunktionens 
värde då 𝑥𝑥 = 12. Det är mer stabilt och har ett snävare intervall än prediktionsintervallet (tunn linje). 
Prediktionsintervallet ska fånga in en ny observation inklusive slumpmässig individuell variation i 
mätningen och det blir vidare. Den svarta cirkeln är en tänkt ny observation som inte ingår i 
underlaget. 

6.4. Gemensam variansskattning 
Fördelen med gemensam variansskattning är speciellt stor vid många små stickprov och för 
spårdjupsmätning så är just små stickprov vanligt förekommande på en given sträcka under nuvarande 
beläggningsomgång även om det finns data på väldigt många sträckor. Formeln för konfidensintervall 

𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1𝑥𝑥ℎ ± 𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 �1
𝑛𝑛

+ (𝑥𝑥ℎ−�̅�𝑥)2

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥
� innehåller komponenter som skattas med data. Det är uppenbart att 

𝑏𝑏0 och 𝑏𝑏1 är skattningar som ska beräknas lokalt enligt uppdraget och det kan man inte ändra på. Där 
ingår också 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 som är en skattning som är påfallande ofördelaktig att beräkna lokalt då man kan ha 
få observationer per sträcka. Det är inte en fråga om att metoden är ineffektivt utan snarare ett 
konstaterande att ett litet stickprov inte innehåller så väldigt bra information om spridningen. Om 
variationen kring linjen antas vara lika stor (ha samma 𝜎𝜎2) på flera sträckor därför att den antas 
komma från samma variationskällor så kan man dra nytta av det. Det finns mycket data runtomkring 
som har information om samma sak (spridningen) även om de inte har information om sådant som 
man vet är lokalt (startvärde och lutning). 

Om man har flera olika oberoende skattningar av samma varians så brukar man väga ihop dem med 
vikter proportionella mot frihetsgraderna. I exemplet i kapitel 3.5 var det lite förenklat eftersom det var 
samma 𝑛𝑛 i alla stickprov. Vid enkel linjär regression har varje sträcka frihetsgraden 𝑛𝑛 − 2 där 𝑛𝑛 är 
antalet observationer på sträckan. Det inte är riktig självklart hur man ska vikta ihop 
variansskattningar från flera sträckor. Variansskattningarna är inte oberoende längs vägen (Se VTI 
Rapport 812 kapitel 5) och i viss utsträckning kan man tycka att varje sträcka ska vara lika mycket 
värd oavsett hur många observationer som finns där. I rapporten tillämpas viktning proportionellt mot 
frihetsgraderna. En total frihetsgrad, som i fallet med oberoende sträckor ska vara summan av 
frihetsgrader, tillämpas inte därför att det är problem med oberoendet. Däremot antas att antalet 
frihetsgrader är mycket stort och då kan 𝑡𝑡 approximeras väl med 𝑧𝑧 utan att man egentligen måste lägga 
resurser på att bedöma hur stort antalet frihetsgrader egentligen är. Gemensam variansskattning har 
inte använts i exemplet i kapitel 6.3 då det skulle kräva ett mycket större underlag och en längre 
beskrivning. 

6.5. Användning 
Om man ska använda de metoder som föreslås så måste alla sträckor behandlas var för sig med 
regressionsanalys (det finns en annan möjlighet enligt kapitel 5.4 men den används inte här). I varje 
sådan analys får man ut 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒. De ska viktas ihop till en gemensam variansskattning, eventuellt 
uppdelat på län, beläggningskategori, vägkategori eller annat. Sen analyseras alla sträckor en gång till 
och då beräknas prognoser m.m. Man kan inte göra allt i en omgång eftersom alla 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 måste vara 
beräknade innan man kan räkna ut någon intervallprognos för spårdjup eller för mätvärde baserat på 
den gemensamma variansskattningen. Det medför inte att man egentligen måste göra om alla 
regressionsanalyser så som det antyds ovan, men man måste spara vissa delresultat som 𝑛𝑛, 𝑏𝑏0, 𝑏𝑏1, �̅�𝑥, 
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 och 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 i första omgången. Sedan, när det gemensamma 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 kunnat beräknas, skapas alla 
konfidensintervall och prediktionsintervall. Metoden är enkel att köra parallellt, t.ex. alla vägar från ett 
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län på en processor (processor/processorkärna/dator) samtidigt som man kör alla vägar från ett annat 
län på en annan processor. 

6.6. Minskande spårdjup 
Utifrån att data betraktas som slumpmässigt brus runt en rät linje mot tid kan enkel linjär regression 
med tid som förklaringsvariabel ansättas som huvudsaklig modell. Rapporterna baseras på en tanke 
om att spårdjupet ute på vägen utvecklas mjukt (nära rätlinjigt mot tid). Mätvärdena uppträder mer 
varierande, ibland t.o.m. med sjunkande spårdjup från en mätning till nästa utan någon känd 
förklaring. Om man skattar den slumpmässiga variationen så ser man att den ofta är större än den 
genomsnittliga årliga spårdjupstillväxten så det är inte konstigt att observationerna kan hoppa nedåt. 
Variationen är tillräckligt stor för att det ska gälla även om man mäter med längre tidslucka än ett år.  

En reaktion på just spårdjup är att det ser konstigt ut om det går ned från en första mätning till en 
annan, senare, mätning. Spårdjupet anses helt enkelt inte kunna gå ner med tiden om man inte gör 
någon åtgärd, och det kanske det inte kan, men det uppmätta spårdjupet kan gå ner om mätvärdet har 
en slumpkomponent. Man måste acceptera att även om spårdjupet (väntevärdet betingat på 𝑥𝑥) ökar 
med tiden kan mätvärdena (slumpvariabeln) dansa runt väntevärdet tillräckligt mycket för att ett 
sjunkande mätvärde inte måste vara något fel. Det gäller inte bara hur värdena beter sig utan även att 
en prognos framåt i tiden kan vara lägre än den senaste mätningen. I exemplet kapitel 6.3 har man just 
den situationen, att punktprognosen ett år framåt (förlängningen av den svarta linjen till 𝑥𝑥 = 12) är 
lägre än observationen vid 𝑥𝑥 = 11, den senaste observationen. Detta är genererade data, men de är av 
en storleksordning som finns i riktiga data (startvärde, lutning, variation).  

Frågan har, i båda rapporterna, avsett prognoser för spårdjup. Av resonemanget om skillnaden mellan 
ett sant spårdjup och ett mätvärde så ställs frågan lite på sin spets. Säg att prognosen ska avse 
spårdjupet ett år framåt i tiden. Ska man göra prognos för det sanna spårdjupet ett år framåt i tiden 
eller ska man göra prognos för ett mätvärde ett år framåt i tiden? Det är inte samma sak. De har samma 
värde så länge man talar om en punktskattning/punktprognos men inte samma vidd när man går över 
till intervallskattning/intervallprognos. Här behandlas bara en förklaring till varför spårdjup kan gå ner 
från en mätning till nästa. Det är mycket osannolikt att det skulle kunna vara förklaring till en lång 
serie med minskande spårdjup överlag. Om det förekommer så är det motiverat att granska fotografier 
eller att inspektera på plats. Den här rapporten ger inte något förslag till en beräkningsmetod för någon 
justering i den situationen. 
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7. Spårdjup och multipel linjär regression 
Om man har en responsvariabel som utvecklas som slumpmässig variation runt ett förlopp som är 
styckevis rätlinjigt mot tid med samma lutning i varje del och nivåskift vid väldefinierade punkter kan 
man använda multipel linjär regression enligt kapitel 5. Man behöver tidpunkt som en 
förklaringsvariabel och ytterligare en förklaringsvariabel för nivåskift för att modellera förloppet. Man 
kan även här definiera variabeln för tid som antal år sedan senaste beläggningsåtgärd, antal år sedan 
någon referenstidpunkt eller liknande. Det måste inte vara på ett visst sätt men det kan vara ännu mer 
viktigt att välja det för att få ut en enkel tolkning. 

7.1. VTI rapport 1010 
VTI rapport 1010 är i stora delar en fortsättning på rapport 812 med tillägg att man nu utökar data till 
att även inkludera tidigare beläggningsomgångar. En preliminär kontroll visar att det är ett rimligt 
antagande att spårdjupstillväxten är lika snabb under varje beläggningsomgång på respektive 
generaliserad sträcka. Under de förutsättningarna föreslås analysmetoden vara multipel linjär 
regression. Om man låter 𝑦𝑦 vara observationer i tidsordning, 𝑥𝑥1 vara tidpunkter sen den första 
beläggningens beläggningsdatum och 𝑥𝑥2 ha formen (0, 0, 0, … , 1, 1, 1) som visar om mätningen hör till 
första eller andra beläggningsomgången så medför det att funktionen gör ett hopp som representerar 
åtgärdseffekten men att lutningen är densamma under båda beläggningsomgångarna. Det är precis så 
spår antas utvecklas med tiden, att de växer under en beläggningsomgång, hoppar (nedåt) vid en åtgärd 
och börjar växa igen med samma tillväxttakt. Ytterligare utvidgning kan behövas om man har ännu 
fler beläggningsomgångar men det ger egentligen ingen extra svårighet utan bygger bara på med 
samma mönster. 

Det finns andra skillnader mellan rapporterna, bl.a. att tvättning av data hanteras på lite olika sätt, men 
det är inte föremål för någon utökad metodbeskrivning i den här rapporten. 

7.2. Prognos för spårdjup vid en viss tid och beläggningsomgång 
Antag att man har följt en generaliserad sträcka över tiden under 2 beläggningsomgångar och att 
spårdjupstillväxten antas vara lika snabb i båda omgångarna. Antag också att det finns minst 2 
observationer i minst 1 beläggningsomgång. Det räcker för att man ska kunna skatta sambandet men 
det krävs ytterligare observationer om man också ska kunna få fram en variansskattning. Det finns 
olika sätt att skriva förklaringsvariablerna och därmed tolka parametrarna. Här väljs att 
förklaringsvariabeln 𝑥𝑥1 är tid från första beläggningens beläggningsdatum och att 𝑥𝑥2 indikerar den 
näst senaste beläggningsomgången med 1 och den senaste med 0. Det är praktiskt att ha kod 0 till 
senaste omgången även om det inte var så det beskrevs i förra delkapitlet. Då är 𝛽𝛽0 startvärdet för 
senaste omgången med föregående omgångs beläggningsdatum som starttidpunkt och 𝛽𝛽1 den 
gemensamma lutningen och endast dessa behövs för punktprognoser framåt i tiden. 

Andra sätt att definiera variablerna och därmed hur man ska tolka parametrarna är som sagt möjliga. 
Man kan inte enkelt få ut allt ur endast en analys. Man kan t.ex. välja en sättning så att man enkelt får 
ur den ena och den andra linjen men då får man inte ut en skattning av åtgärdseffekten direkt utan 
måste lösa den genom att gå vidare från vissa delresultat eller göra en omkodning och köra analysen 
igen. Man kan annars välja en annan kodning så att man direkt får ut åtgärdseffekten men då får man 
inte något enkelt uttryck för respektive linje utan får lösa det med uppföljande räkning på delresultat 
eller omkodning. Man kan utgå från en gemensam refrenstidpunkt så vet man det i alla följande 
beräkningar men då ser man inte enkelt respektive beläggnings startvärde. Man kan annars räkna tiden 
från respektive beläggningsdatum men får då hålla rätt på varje beläggningsdatum när man t.ex. ska 
göra prognoser. Här finns inte utrymmer för att ta upp alla varianter av kodning/tolkning, men man 
kan konstatera att det ofta finns en kodning som gör det enkelt att svara på den frågor som ställs. Det 
blir så många varianter därför att det finns så många olika tänkbara frågor man skulle vilja ha svar på. 
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Säg, som exempel på den kodning som valts här, att man har år 2000 som referensår, som i den här 
förklaringen väljs att vara beläggningsår för den näst senaste beläggningsomgången. I första 
omgången mätte man en gång per år år 2001 och de tre åren 2003—2005. Andra 
beläggningsomgången gjordes efter mätningen 2005 men innan mätningen 2006. I andra omgången 

mätte man de tre åren 2006—2008 samt 2010 och 2011. Då blir designmatrisen 𝑿𝑿 =

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎛

1 1 1
1 3 1
1 4 1
1 5 1
1 6 0
1 7 0
1 8 0
1 10 0
1 11 0⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
⎟
⎞

. 

Om man ska göra en prognos för år 12 som kommer ska hamna i beläggningsomgång 2 så fortsätter 
man enklast med beräkningar i matrisform. Den nya observationens egenskaper kan uttryckas som 
radvektorn 𝑿𝑿ℎ = (1 12 0), jämför med en rad i designmatrisen, och variansen för 𝑿𝑿𝑩𝑩 d.v.s. för 
𝐵𝐵0 + 12𝐵𝐵1 + 0𝐵𝐵2 är 𝜎𝜎2𝑿𝑿ℎ(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝑿𝑿ℎ′ . Man kan därefter konstruera konfidensintervall för spårdjupet 
med samma regler som ovan på matrisform 𝑿𝑿𝒃𝒃 ± 𝑧𝑧�𝜎𝜎2𝑿𝑿ℎ(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝑿𝑿ℎ′  om 𝜎𝜎 är känd, annars (och mer 
rimligt), 𝑿𝑿ℎ𝒃𝒃± 𝑡𝑡�𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 𝑿𝑿ℎ(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1𝑿𝑿ℎ′  där 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 med fördel kan vara sammanvägd från flera sträckor 
enligt tidigare diskussion. Motsvarande tankesätt gäller även för prediktionsintervall. 

7.3. Skattning m.m. vid linjär regression av 2 beläggningsomgångar 
med grafiskt stöd 

Om t.ex. 𝛽𝛽0 = −1, 𝛽𝛽1 = 0,75, 𝛽𝛽2 = 4 och tiden räknas i år så kommer linjen under den förra 
beläggningen vara 3 + 0,75𝑥𝑥 och under andra beläggningen att vara −1 + 0,75𝑥𝑥. Speciellt startvärdet 
kan se konstigt ut men det beror på vad man använder som referenstidpunkt. Om 𝑥𝑥 är tidpunkten för 
näst senaste beläggningen som såklart infallit tidigare än den första mätningen på den beläggningen så 
blir delen 3 + 0,75𝑥𝑥 för den näst senaste beläggningen helt begriplig. Det är kanske inte exakt hur 
man definierar 𝑥𝑥 och koefficienterna som är det viktigaste här. Det handlar mer om att försöka visa att 
multipel linjär regression kan användas för att skapa en funktion med ett nivåskift samt att visa hur 
den förhållandevis enkla bilden i Figur 4 förändras av att inkludera ytterligare en beläggningsomgång 
och redovisa i en ny figur, se Figur 5. Delen −1 + 0,75𝑥𝑥 för den senaste beläggningen blir begriplig 
om man beaktar att startvärdet definieras utifrån tidpunkten för en tidigare beläggning. Se den grå 
mattan i Figur 5. 
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Figur 5. Normalfördelning med väntevärde som beror styckevis rätlinjigt på x samt stickprov, 
skattning, prognos och en ny observation. 

Det är speciellt den senare delen som definierats med startvärdet −1 som är helt begripligt om man 
förlänger linjen bakåt till tidpunkt 0. Exemplet är tänkt att vara jämförbar med exemplet i kapitel 6.3. 
Den grå mattan visar vilken fördelning man samplar ur och hur det bryter efter att man gjort en åtgärd. 
Speciellt visar den tjockare grå linjen väntevärdesfunktionen. Man har ett stickprov som består av de 
svarta plopparna. Med hjälp av det skattar man sambandsfunktionen som visas med svarta linjer för de 
tidpunkter där man har mätningar d.v.s. de är inte ifyllda fram till exakt det datum man lägger den 
senaste beläggningen. Sträckade band visar punktvis 95 % konfidensintervall och punktade band är 
motsvarande prediktionsintervall. En punktprognos framåt i tiden vid 𝑥𝑥 = 12 bestäms genom att 
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förlänga den senare svarta linjen. Konfidensintervallet (tjock linje) vid 𝑥𝑥 = 12 är en god gissning av 
vad spårdjupet ska vara vid den tidpunkten. Det är mer stabilt och har ett snävare intervall. 
Prediktionsintervallet (tunn linje) ska fånga in en ny spårdjupsmätning inklusive slumpmässig 
individuell variation i mätningen och det blir vidare. Den svarta cirkeln är en tänkt ny observation som 
inte ingår underlaget.  

7.4. Gemensam variansskattning 
Analysen av en sträcka där det förekommer en nivåförändring ger i sig själv en variansskattning som 
är gemensam för de två linjestyckena, men frågan är om man också ska göra den gemensam för flera 
sträckor. Frågan är relevant även i multipel linjär regression. Det bör användas även här med samma 
villkor som vid enkel linjär regression. De 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 som beräknats på varje generaliserad sträcka vägs ihop 
till en gemensam skattning för flera generaliserade sträckor.  

7.5. Användning 
Jämfört med enkel linjär regression så är det ingen större ändring. Man måste även här gå igenom alla 
sträckor för att få ett underlag till den gemensamma 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 (undantaget som har nämnts i kapitel 5.4  
gäller men används inte heller här) och sen gå igenom en gång till. Några anpassningar behövs t.ex. att 
om man sparade 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 vid enkel linjär regression så motsvaras det av att man sparar (𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1 vid 
multipel linjär regression. 



36  VTI rapport 1159 

8. Skattning och prognos för medelspårdjupet över en längre sträcka 
En fråga som inte behandlats i VTI rapport 812 eller 1010 är hur man kan skapa konfidensintervall för 
det genomsnittliga spårdjupet respektive prediktionsintervall för det genomsnittliga uppmätta 
spårdjupet över en längre sträcka. Frågan gäller en sekvens av flera sammanhängande generaliserade 
sträckor utan överlapp som tillsammans täcker hela den längre sträckan. 

8.1. Dataunderlagets struktur 
Diskussionen här blir i form av ett exempel som utgår från att man gjort mätningar år 1, 3, 5, 7 och 9 
och att man ska göra skattning och prognos för år 10. Sträckan i det här exempel bestå av 8 st 
generaliserade sträckor men de benämns här ”delsträckor” då hela frågan här mer handlar om att inte 
se på egenskaper i enskilda delar utan snarare betrakta dem som delar av en hel sträcka. Här antas att 
varje delsträcka är lika lång så att det inte behövs någon viktning för att vissa delsträckor är kortare 
eller liknande. Det går naturligtvis att diskutera sådana frågor också, men det är ett större problem att 
komma in på rätt spår i grunden så här diskuteras frågan på en annan nivå. Observerade data som 
begränsas till senaste beläggningsomgången med sitt beläggningsår som referenstidpunkt beskrivs i 
Tabell 1. 

Tabell 1. Underlag för att diskutera prognos för medelspårdjup över en längre sträcka. 
 Tidpunkt 

Delsträcka 1 ⋯ 9 10 
1 𝛽𝛽0,1 + 1𝛽𝛽1,1 + 𝜀𝜀1,1 ⋯ 𝛽𝛽0,1 + 9𝛽𝛽1,1 + 𝜀𝜀9,1 𝛽𝛽0,1 + 10𝛽𝛽1,1 + 𝜀𝜀10,1 
⋮ ⋮ ⋱ ⋮ ⋮ 
8 𝛽𝛽0,8 + 1𝛽𝛽1,8 + 𝜀𝜀1,8 ⋯ 𝛽𝛽0,8 + 9𝛽𝛽1,8 + 𝜀𝜀9,8 𝛽𝛽0,8 + 10𝛽𝛽1,8 + 𝜀𝜀10,8 

Genomsnittligt observerat spårdjup  �̅�𝛽0,∙ + 1�̅�𝛽1,∙ + 𝜀𝜀1̅,∙ ⋯  �̅�𝛽0,∙ + 9�̅�𝛽1,∙ + 𝜀𝜀9̅,∙ �̅�𝛽0,∙ + 10�̅�𝛽1,∙ + 𝜀𝜀1̅0,∙ 
 

där kolumnerna är tidpunkter och raderna är delsträckor. Kolumnerna med rubriker 1 t.o.m. 9 visar 
data som man har observerat och kolumn med rubrik 10 visar vad man ska komma att få när man 
mäter år 10. För 𝛽𝛽 gäller att 𝛽𝛽0,𝑗𝑗 och 𝛽𝛽1,𝑗𝑗 är startvärde respektive lutning på sträcka 𝑗𝑗. För 𝜀𝜀 gäller att 
𝜀𝜀𝑖𝑖,𝑗𝑗 är den slumpmässiga avvikelsen vid tidpunkt 𝑖𝑖 på delsträcka 𝑗𝑗. Medelvärden där 𝑗𝑗 skrivs som ”∙” 
ska det läsas som ”över alla delsträckor”. Sista raden visar medelvärden över alla 8 delsträckorna och 
speciellt cellen längst ned till höger visar det genomsnittliga observerade spårdjup man vill prediktera 
(det observerade medelspårdjupet vid tidpunkt 10). För spårdjup återkommer allting förutom att alla 𝜀𝜀 
ska strykas. 

8.2. Analysstrategier 
Några beräkningen som visas här är egentligen inte beroende av att alla delsträckor har kompletta data 
från samma tidigare mättillfällen. Oregelbundna data förväntas förekomma och diskuteras i kapitel 8.7 
men fram till dess används bara regelbundna data utan att förklara vad som kan fungera även med 
oregelbundna data. Oregelbundna data kan även innebära att det saknas värden vid det tillfälle man 
gör prognos för. Nedan används förenklingar som blir möjliga vid regelbundna data utan att det 
påpekas vid varje tillfälle. Regelbundna data hänvisar här bara till att alla data ska ha samma tids-
historia, inte att mätningar ska vara tids-ekvidistanta, även om exemplet använder samma tidlucka 
mellan alla tidigare mätningar. Betrakta Figur 6. 
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Figur 6. Schematisk framställning av data för prognos av medelspårdjup. 

där rutnätet omfattar samma mätningar som i Tabell 1 (ej den tänkta framtida mätningen i kolumnen 
med rubrik 10). En regressionsanalys måste analysera data längs tiden d.v.s. den måste gå ”åt höger” i 
bilden. Medelvärdesbildning måste ske längs sträckan d.v.s. den måste gå ”nedåt” i bilden. 
Medelvärdesbildning längs tiden respektive regression längs sträckan har ingen vettig mening här. De 
grå pilarna och symbolerna A och B används för att förklara två olika strategier nedan. 

• Strategi A All analys som utförts bygger på att startvärde och lutning är ganska olika från en 
delsträcka till en annan även på kort avstånd från varandra. Det är rimligt att först undersöka 
en analys av längre sträcka som bygger vidare på att varje delsträcka analyseras var för sig. 
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Analysen skulle ske i två steg. Först sammanfattas data över tid på en delsträcka med 
regressionsanalys (steg A1). Detta upprepas på alla delsträckorna (alla rader). Därefter 
sammanställs data från regressionerna till ett underlag för ett slutresultat genom att 
sammanställa över sträckan (steg A2). En skattning av väntevärdet för hela sträckan vid 
tidpunkt 𝑥𝑥ℎ över de 𝑚𝑚 delsträckor som bygger upp sträckan uttryckt som variabel blir. 
1
𝑚𝑚
�𝐵𝐵0,1 + 𝑥𝑥ℎ𝐵𝐵1,1 + 𝐵𝐵0,2 + 𝑥𝑥ℎ𝐵𝐵1,2 + ⋯+ 𝐵𝐵0,𝑚𝑚 + 𝑥𝑥ℎ𝐵𝐵1,𝑚𝑚 �. Medelvärdet av punktskattningar 

på delsträckor blir punktskattning för hela sträckan. En variansskattning skulle bli 1
𝑚𝑚2 

multiplicerat med summan av varianser för de enskilda väntevärdesskattningarna, alltså en 
summa av termer som de beskrivs i kapitel 4.2, förutsatt att slumpkomponenterna är 
oberoende inom och mellan delsträckor.  

• Strategi B Man kan undersöka egenskaperna om man gör stegen i en annan ordning. Börja 
med att sammanfatta data genom medelvärdesbildning över delsträckorna för en tidpunkt (steg 
B1). Sedan upprepas det på alla tidpunkter (kolumner). När det är klart sammanställs 
medelvärden till ett underlag för slutresultat genom att analysera mot tiden med regression 
(steg B2). 

Det visar sig att båda strategierna leder fram till samma punktskattning och punktprognos vid 
regelbundna data. Frågan måste istället fokusera på hur man lämpligen beräknar skattningens varians 
och sen en felmarginal för genomsnittligt spårdjup respektive genomsnittligt uppmätt spårdjup.  

8.3. Slumpkomponentens struktur och skattningens varians 
Sedan tidigare (VTI rapport 812 kapitel 5) finns en indikation på att det uppmätta spårdjupets 
slumpmässiga avvikelser från en rät linje mot tid inte uppträder som slumpmässiga längs sträckan 
även om det kan göra det längs tiden. Om man t.ex. ser ett ovanligt högt mätvärde ett år på en 
delsträcka så finns inget tydligt skäl att tro att det ska vara ovanligt högt (eller lågt) även nästa år på 
samma delsträcka, däremot att det kan vara ovanligt högt samma år på nästa delsträcka. Jämför med 
Tabell 1 där alltså de olika 𝜀𝜀 i en kolumn följa med varandra på något sätt medan olika 𝜀𝜀 längs en rad 
uppträder som oberoende. Man kan tänka sig tre olika fall som utgångspunkt för att beskriva hur 
variationen runt linjen består av komponenter.  

A. Variationen runt linjen är helt slumpmässig längs tiden och längs sträckan och 
förutsättningarna för strategi A är uppfyllda, 

B. Variationen runt linjen är helt slumpmässig längs tiden men är helt fixerad längs sträckan 
vilket bryter förutsättningarna för strategi A, 

C. Variationen runt linjen är helt slumpmässig längs tiden och är seriellt beroende längs sträckan 
vilket bryter förutsättningarna för strategi A även om variationen runt linjen inte är helt 
fixerad längs sträckan. 
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En grafisk beskrivning till att se på hur variationen kan bestå av komponenter och att få en förklaring 
till strukturen i avvikelserna finns i Figur 7.

 
Figur 7. Exempel på hur slumpkomponenten kan vara fördelad längs tid och sträcka. 

När man ska tyda informationen i bilden ska man veta att för slumpkomponenter enligt fall A är 
analysstrategi A ett bra val och för slumpkomponenter enligt fall B är analysstrategi B ett bra val. Det 
är så bokstäverna för analysstrategi och för struktur i slumpkomponenterna hänger ihop. Texten ska 
återkomma till det nedan med en mer omfattande förklaring. Slumpkomponenter enligt fall C har inte 
någon omedelbar koppling till analysstrategi A eller B.  
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Figur 7 har 8×3 delfigurer som visar exempel på hur spårdjup kan utvecklas i tiden. Raderna visa 8 
delsträckor. Kolumnerna visar de 3 olika fallen enligt ovan. Data är genererade så att den 
slumpmässiga variationen är lika stor uttryckt som 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 i varje bild och att de tre bilderna på en rad 
har samma skattade räta linje (samma startvärde och samma lutning). Här är det de avvikelserna 
mellan observationerna och linjerna som ska diskuteras (se grå stödlinjer). I kolumn A uppträder 
mönstret av grå linjer i en bild helt slumpmässigt och oförutsägbart i förhållande till alla andra bilder i 
den kolumnen. I kolumn B uppträder mönstret av grå linjer i en bild identiskt med alla andra bilder i 
samma kolumn. I kolumn C uppträder mönstret av grå linjer i en bild på snarlikt men inte identiskt 
samma sätt som bilderna i samma kolumn, dessutom mindre och mindre samstämmigt ju längre 
avståndet är mellan delsträckorna. I rapporterna diskuteras ett antagande att alla variationen är lika 
längs sträckan därför att alla delsträckor har samma variationskällor. Här förutsätts att man kan göra 
det antagandet. För jämförbarhet mellan fallen finns skäl att kalla slumpkomponentens varians 𝜎𝜎𝑒𝑒2 där 
𝑒𝑒 visar att den är ”enskild” i meningen att den beskriver variationen hos slumpkomponenter på en 
enskild delsträcka utan att komponenterna var för sig hänger ihop med någon annan delsträcka även 
om variationskällan är av samma storlek. 

Om man har fall A d.v.s. att slumpkomponenterna är oberoende längs tiden och sträckan så 
förekommer bara komponent 𝜎𝜎𝑒𝑒2. Då har varje prognos för spårdjup enligt steg A1 varians 
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har inte gett något komplett underlag för hur man kombinerar varianser för enskilda prognoser till en 
varians för en medelprognos. En skattning av 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 kan beräknas som i kapitel 4.4 men fördelen av att 
använda sammanvägd variansskattning blir mindre ju längre sträcka, d.v.s. större 𝑚𝑚, man har.  

Om man har fall B d.v.s. att slumpkomponenterna är oberoende längs tiden men helt lika längs 
sträckan så skulle alla 𝜎𝜎2 på sträckan vara lika och kunna benämnas 𝜎𝜎𝑔𝑔2 för att markera att den är 
gemensam i den meningen att de har samma storlek på alla delsträckor och att samma komponenter 
återkommer på alla delsträckor. Punktskattningen skulle bli samma som ovan men felmarginalen 
skulle bli större eftersom antalet utvalda slumpfel bara är 𝑛𝑛, inte 𝑚𝑚𝑛𝑛 som i fall A, och att de därmed 

skulle ha mindre möjlighet att ”jämna ut sig” över alla delsträckor. Då blir variansen 𝜎𝜎𝑔𝑔2 �
1
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Man ser direkt att uttrycken för variansen i fall A och B ger väldigt olika svar även om storleken på 
den slumpmässiga variationen är densamma. Det är alltså en konsekvens av struktur eller beroende i 
slumkomponenten.  

I fall C får man något som inte är färdigutrett här. Det är inte en blandning av A och B eftersom 
samstämmigheten i en sådan blandning skulle vara lika god oavsett hur långt från varandra 
delsträckorna befinner sig. Det är snarare ett fall av att avvikelserna är autokorrelerade längs vägen 
som uppfyller att samstämmigheten blir lägre på längre avstånd. Det bör innehålla både storleken på 
variationen, storleken på autokorrelationen och antalet observationer. Man kan konstatera att fall C är 
svårt att skilja från en blandning av A och B på en så här kort serie (exemplet i Figur 7 med 8 
delsträckor) men att det bör bli lättare på långa sträckor. Om autokorrelationen är 0 så är situationen 
samma som A, om den är mycket hög så liknar den B men om den är någonstans däremellan så är det 
ett eget fall som inte är detsamma som en blandning av fall A och B.  

Man ser ovan att variationen i avvikelser mellan observationerna och respektive linje finns med i 
punktskattningens varians, men variationen mellan olika 𝐵𝐵0 och mellan olika 𝐵𝐵1 finns inte med. Det 
beror på att om alla delsträckor tillsammans täcker upp hela den längre sträckan så uppträder 
delsträckorna som en totalundersökning i längdled. Eftersom det inte är ett urval av delsträckor från 
den längre sträckan så har inte ska det inte heller finnas med någon variationskälla som beror på hur 
linjen varierar mellan delsträckor.  
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Om man bara kombinerar fall A och B där varianserna 𝜎𝜎𝑒𝑒2 och 𝜎𝜎𝑔𝑔2 är kända och man har regelbundna 
data blir variansen för punktskattningen också en blandning av de två uttrycken ovan, 
nämligen�𝜎𝜎𝑒𝑒

2
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�. Att det går att uttrycka ganska kort medför inte att det blir enkelt att 

skatta. Man skulle ha en total variation i avvikelserna efter att man skattat ut bidraget från de räta 
linjerna. Den ska delas upp i komponenter men det är inte säkert att den uppdelningen skulle bli enkel 
att genomföra. Skattningen av 𝜎𝜎𝑔𝑔2 får få frihetsgrader om 𝑛𝑛 är litet oavsett hur stort 𝑚𝑚 är. Andra sätt att 
blanda 2 eller 3 av de olika fallen skulle innehålla den komponent som ovan inte är färdigutredd. På 
det stora hela är en utredning av alla sätt att blanda variationskällor och skattningsmetoder bortom vad 
som är avsikten med den här texten. Det går att variera ytterligare med att t.ex. autokorrelation längs 
serien (fall C) förekommer men är olika stor vid olika mättillfällen.  

Diskussionen här leder inte fram till en metod som är en teoretiskt välmotiverad. Det vore önskvärt att 
gå någon annan väg och istället söka någon approximation och kontrollera genom simulering om den 
verkar hålla tillräckligt bra.  

8.4. Strategi B som generell metod 
Det är värdet i nedre högra cellen som ska skattas med felmarginal. I fall A och den beräkning som 
föreslås ovan kan man se det som att man beräknar skattning och felmarginal med regression åt höger 
på varje rad för sig i tabellen och sedan sammanfattar man nedåt. I fall B går man först nedåt genom 
medelvärdesbildning och sedan åt höger vilket motiveras av att ändå alla 𝜀𝜀 är lika inom en kolumn så 
man tappar inte information om slumpkomponenterna den vägen, sedan utförs själva regressionen åt 
höger. Om man har data enligt B men räknar som om avvikelserna var oberoende enligt strategi A så 
kommer man att göra fel genom att beräkningen får fram för snäva intervall. Om man har 
förutsättningar enligt A men räknar enligt B så introduceras inte något systematiskt fel, men det är inte 
det mest effektiva sättet att använda data. Eftersom det finns skäl att tro att vi inte har situation A läggs 
inte mer utrymme på att ge något mått på olika strategiers effektivitet i den situationen. Om man 
medelvärdesbildar nedåt så kommer medelvärdena vid de olika tidpunkterna att vara �̅�𝛽0,∙ + 1�̅�𝛽1,∙ + 𝜀𝜀∙̅,1, 
�̅�𝛽0,∙ + 3�̅�𝛽1,∙ + 𝜀𝜀∙̅,3 o.s.v. och det viktiga är att ha koll på egenskaperna i 𝜀𝜀.̅ Om man har fall A så 
kommer 𝜀𝜀 ̅att ha väntevärde 0 och en varians som blir allt mindre ju större 𝑚𝑚 är. Om man sedan gör 
regression (Steg B2) på marginalmedelvärdena så är medelvärdena bättre samlade runt linjen än vad 
de enskilda värdena är och regressionen kommer att anpassa sig till det. Om man har fall B kommer 
alla 𝜀𝜀 ̅att ha lika stor variation och till och med vara identiska lika de enskilda 𝜀𝜀 så man får inte någon 
nytta av att ha större 𝑚𝑚. Regressionen genomförs i så fall alltså på genomsnittliga data som är likadant 
samlade runt linjen som de enskilda värdena. Om man har fall C så har man nytta av större 𝑚𝑚 men inte 
på samma sätt som i fall A. På det stora hela kommer beräkningen att anpassa sig genom att den 
observerade variationen av medelvärden runt linjen anpassar sig till den struktur som kan finnas i data. 
Man anar att det här nog är användbart. Man ska dock komma ihåg att strategin sammanfattar data 
innan regressionen utförs och då förlorar man information om variationen. Den förlusten är störst i fall 
A, men eftersom fall A inte bedöms vara en korrekt beskrivning av data samtidigt som det inte går att 
säga vilket fall som egentligen föreligger så går det inte att säga hur stor förlusten är. Som generell 
metod för prognos av medelvärde över en längre sträcka föreslås därför strategi B med insikt om att 
den inte använder data på bästa sätt. 

8.5. Prediktionsintervall 
Diskussionen ovan avser konfidensintervall, alltså en intervallskattning av det genomsnittliga 
spårdjupet vid en viss tidpunkt över en längre sträcka. För prediktionsintervall, alltså intervallprognos 
för det genomsnittliga observerade spårdjupet vid en visas tidpunkt över en sträcka, blir metodvalet 
egentligen detsamma i grunden men att man räknar prediktionsintervall istället för konfidensintervall 
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baserat på regressionen i sista steget. Man gör alltså steg B1 vid varje tidpunkt, därefter steg B2 med 
redovisning av prediktionsintervall. 

8.6. Utvärdering med regelbundna data 
Utvärdering kan göras med simulering. Antag som ovan att mätningar gjorts vid tidpunkterna 1, 3, 5, 7 
och 9 år efter beläggningsdatum och man ska göra konfidensintervall för tidpunkten 10 år efter 
beläggningsdatum. Sträckan är 1000 meter så det finns 10 delsträckor om 100 meter (jämför med att 
det fanns 8 delsträckor i förklaringen i kapitel 8.1 t.o.m. 8.5). Data simuleras längs sträckan för de 5 
mätåren samt det år man ska göra prognos för på sådant sätt att avvikelserna härmar något av fall A, B 
eller C eller någon blandning av fallen men alltid med avsikt att ge samma storlek på den 
slumpmässiga variationen. Resultaten bygger på 100 000 simuleringar för varje rad i tabellen och 1 
simulering omfattar att man skapar data för en hel lång sträcka. Tabell 2 visar 9 fall där variationen har 
standardavvikelse av storleksordning 0,7 men notera att den är besvärlig att definiera om det finns 
beroenden i data så därför ska det ses som just en storleksordning. Första kolumnen visar hur stor 
andel av variation som kommer från en komponent motsvarande A och andra kolumnen hur stor andel 
som kommer från en komponent motsvarande B. Den 3:e kolumnen visar hur stor andel av 
variationens som kommer från en komponent motsvarande C med autokorrelation enligt kolumn 4. 
Beräkna sedan med stegen B1, B2 och ta ut mått på hur stor säkerhet man får i konfidensintervall och 
prediktionsintervall samt hur stor felmarginal man får i dessa intervall. Det skulle inte ha någon vettig 
mening att t.ex. ha en andel större än 0 från C samtidigt som autokorrelationen var 0, därför är inte alla 
kombinationer av förutsättningar representerade i tabellen. 

Tabell 2. Simuleringsscenarier och resultat för strategi B. 
 Andel Austo- Täckningsgrad Felmarginal 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,950 0,951 0,59 0,88 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,950 0,950 1,06 1,58 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,949 0,948 1,38 2,05 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,951 0,951 1,64 2,44 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,950 0,950 1,86 2,77 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,950 0,950 0,63 0,94 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,950 0,950 1,09 1,62 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,950 0,951 1,40 2,09 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,950 0,951 1,65 2,46 

Man ser att metoden så här långt verkar hålla i den meningen att täckningsgraden bli ca 0,95 för båda 
typerna av intervall och att den inte driver bort från 0,95 i någon riktning om man ändrar strukturen i 
slumpkomponenten. Man ser också att intervallvidden växer kraftigt när man går från en mer gynnsam 
till en mindre gynnsam situation, vilket var väntat. Resultaten har alltså i samtliga fall de egenskaper 
man kan önska sig, eller åtminstone de man kan förvänta sig. Att metoden ger den önskad 
täckningsgraden betyder dock inte att den använder data på det sätt som är allra mest effektivt. Den 
genomsnittliga felmarginalen hos konfidens- och prediktionsintervall 1 år framåt i tiden kan jämföras 
med VTI rapport 812 tabell 20 och 22. Felmarginalen hos alla sådana intervall beror av mäthistorien 
och den tänkta mäthistoria som används här är inte vald för att likna vad de verkliga data som var i 
underlaget till rapporten. 

För mer omfattande redovisning med större inblandning av autokorrelation och större autokorrelation 
hänvisas till Bilaga 2. Bilagans tabeller omfattar fler fall av storlek på och inblandning av 
autokorrelation i slumpkomponenten. Tabell 2 är ett utdrag om de första 9 raderna ur Tabell-2 2 i 
Bilaga 2. 
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8.7. Utvärdering med oregelbundna data 
Kravet att ha regelbundna data är i praktiken svårt att uppfylla. Alla delsträckor på en längre sträcka 
ska i så fall ha samma mäthistoria. Det räcker med att t.ex. radera en misstänkt uteliggare för att bryta 
mönstret även om själva mätningen utförts på samma sätt och vid samma mättillfällen på alla 
delsträckor. Samma sak gäller förstås åtgärder, både fiktiva och registrerade. Oregelbundenheter 
förekommer och det måste redas ut hur analysen uppträder i händelse av att det finns oregelbundna 
data. 

Återigen utvärderas strategi B med simulering. Metoden är samma som ovan med tillägg att varje 
observation här har 20 % sannolikhet att raderas oberoende av varandra innan beräkningen går vidare. 
Det gäller både de tidiga värden som är underlag till prognosen och de värden man gör prognos för. 
För att inte tillåta värden att raderas på sådant sätt att den fortsatta analysen bli omöjlig finns dock en 
begränsning. Det får inte vara så att varje värde man gör prognos för raderas och det måste finns minst 
1 värde för minst 3 tidigare tidpunkter. Denna begränsning är i praktiken ytterst liten men medför 
strikt formellt att bortfallen inte är exakt oberoende. Det gäller också att 𝛽𝛽0 har värden mellan 2 och 3 
(mm) i lika många steg som det finns delsträckor på den långa sträckan och att 𝛽𝛽1 på motsvarande sätt 
har värden mellan 0,3 och 0,7 (mm/år) men att båda har lagts ut i slumpmässig ordning längs sträckan. 
Beskrivningen ovan att data utgör en totalundersökning längs sträckan gör att informationen om 
variation hos 𝛽𝛽0 och 𝛽𝛽1 har betydelse först nu när man kommer fram till resultaten för obalanserade 
data. 

Det visar sig att man får vissa problem, relativt små i det här fallet, men ändå synliga. Träffsäkerheten 
i konfidens- och prediktionsintervall blir något lägre i fall A. Det blir däremot praktiskt taget ingen 
skillnad i fall B. Fall C och olika blandningar är liksom tidigare svåra att beskriva. 

Data är genererade så att de har en viss variation och en viss blandning av komponenter på individuell 
nivå. Beräkningen är däremot baserad på medelvärden över hela sträckan. Om sträckan är någorlunda 
lång kommer komponenter av typ B inte att jämnas ut medan komponenter av typ A gör det. Det gör 
att slumpmässiga komponenter av typ B dominerar på individuell nivå endast om inblandningen av 
den komponenten är stor, men i medelvärdena dominerar dessa komponenter även om inblandningen 
är liten. Variansen i ett marginalmedelvärde blir mindre i fall A och mer känslig för saknade värden 
men den blir inte mindre i B och den blir mindre känslig för saknade värden. 

Man får förstås vara försiktig här eftersom det så enkelt blir förvirring kring vad som ingår och vad 
man gör prognos för. Så som det är redovisat så gäller konfidensintervall en beräkning av 
medelspårdjupet över hela sträckan oavsett om själva mätningen har bortfall eller inte. Väntevärdet 
finns ju även om observationen faller bort. Bortfallet påverkar genom att det saknas värden lite här och 
där i underlaget. Underlaget för prognosen har luckor men inte underlaget för målvärdet. Luckorna gör 
att det finns osäkerhet i underlaget för vissa delsträckor men sällan så omfattande att en hel delsträcka 
faller bort. För prediktionsintervall är det annorlunda. Det ska vara en prognos för ett nytt 
genomsnittligt uppmätt spårdjup på en hel sträcka. Vid bortfall antas här att det sökta medelvärdet 
beräknas på det man ser d.v.s. medelvärdet över de delsträckor där man får ett värde i den nya 
mätningen. Underlaget, marginalmedelvärdena, är däremot beräknat på alla delsträckor, med en liten 
eller mycket liten sannolikhet att någon delsträcka faller bort helt och hållet. Man har alltså luckor i 
underlaget för prognosen men också i underlaget för målvärdet. Att täckningsgraden blir lägre vid 
bortfall, att den beror på vilken situation man har och att den blir olika för konfidens- respektive 
prediktionsintervall är väntat men det gör också att man inte enkelt kan säga något sammanfattande 
om vad bortfall betyder. Det har olika betydelse för olika resultat. 

Här, det enda fall som undersökts här, uppstår oregelbundenhet i data p.g.a. ett tänkt bortfall. 
Oregelbundenhet som uppstår därför att åtgärdsdatum, vid verkliga eller fiktiva åtgärder, inte är 
desamma för varje delsträcka behandlas inte här. Det blir övermäktigt att diskutera detta i generella 
ord även om det kan gå att analysera för en given sträcka och de datum och värden som finns där. Om 
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t.ex. åtgärdsdatum och mätdatum på en del av sträckan är helt skiljt från resten av sträckan kan de 
analyseras separat, men det troliga är att vissa händelser är gemensamma längs sträckan medan andra 
inte är det och det ger för många varianter av beroendestruktur i data. Det gäller autokorrelation i 
avvikelserna, olika beläggningsdatum längs sträckan, olika mätdatum längs sträckan, bortfall och alla 
kombinationer av dessa fyra egenskaper. 

Förutsättningarna ändras och det yttrar sig som att felmarginalen växer när man går mot svårare fall. 
Man kan säga att metoden upptäcker svårigheter i data och justerar felmarginalen efter det så att 
konfidens- resp. prediktionsintervallen får rätt vidd. Mönstret vid jämförelse mellan A och B är exakt 
så som man kan förvänta sig, att intervallens bredd blir betydligt större vid B än vid A. För 
autokorrelerade data uppträder det också som väntat att större inblandning av autokorrelation och 
större autokorrelation ger bredare intervall. När bortfall förekommer blir det svårare. Ibland avviker 
täckningsgraden ned till något under 0,92 vilket åtminstone inte är väldigt dåligt när målvärdet är 0,95. 
Det blir också svårt att förstå varför vissa resultat angående täckningsgrad blir sämre vid 9 tidigare 
tidpunkter än vid 5. Det gäller dock för fall A eller fall som är i huvudsak A med lite inblandning av 
annat, och data har inte realistiskt en struktur som är A eller riktigt nära A. Intervallen blir bredare 
men inte riktigt så mycket bredare som man önskat. Man får nog också se 20 % bortfall som mycket 
stort i det här sammanhanget.  

8.8. Kommentarer 
Naturligtvis kan även detta varieras i oändlighet, med olika varians, olika 𝑚𝑚, olika 𝑛𝑛 och ännu fler 
varianter av blandningar och bortfall samt möjligen blandade faktiska längder hos delsträckor. Bortfall 
förväntas också få större betydelse om variationen mellan 𝛽𝛽0 respektive mellan 𝛽𝛽1 är större. Man 
skulle kunna tänka sig någon mer elegant hantering av bortfall. Ett enskilt tidigare värde som fallit 
bort skulle kunna ersättas med ett anpassat värde i regression men då tappar man egenskapen att man 
har korrelation mellan avvikelserna längs vägen. En annan variant skulle då kunna vara att anpassa 
värden på den sektion som har saknat värde med data med hjälp av regression där data från en 
intilliggande sträcka får fungera som förklaringsvariabel, men då får man en massa nya bekymmer. 
Ska man ta sträckan före eller sträckan efter eller båda. Hur gör man om även den har bortfall? Hur 
gör man om det förekommer bortfall på första eller sista delsträckan? Man har också problemet att 
hantera bortfall det år man gör prognos för. Om man gjort en åtgärd på en delsträcka så kanske inte 
data från tiden för åtgärden är relevanta för en prognos till nästa år. Ska man då skippa data före 
åtgärden eller ska man försöka att komplettera dem? Man kan vrida och vända på det här på så många 
sätt men om man föreslå en speciallösning för varje problem så blir metodbeskrivningen för 
omfattande. Man är nog tyvärr tvungen att konstatera att det är hopplöst att komma fram till en metod 
för alla tänkbara fall när man ska beräkna prognos för en längre sträcka.  

Som framgår ovan är det här bara utrett för enkel linjär regression, alltså, data från senaste 
beläggningsåtgärd. För flera åtgärder kommer det att ställas krav på att inte en tidpunkt får finnas 
inom en beläggningsomgång på en delsträcka och en annan beläggningsomgång på en annan 
delsträcka. Det medför även att fiktiv åtgärd på en enskild delsträcka utesluter data före åtgärden på 
den delsträckan. I simuleringen har inte något sådant mönster använts. 

Även om metoderna räknar så som man önskar så medför inte det att alla intervall blir speciellt smala. 
Om man betraktar t.ex. rad 1 i Tabell 2 så ger den väldigt liten felmarginal jämfört med resultaten i 
rapporten, men där har man dragit mycket stor nytta av 𝑚𝑚 och tänkta fördelaktiga egenskaper i data 
men så bra data har man nog inte. På t.ex. rad 5 har man istället väldigt ofördelaktiga data och så illa 
ska det inte behöva vara. Resultaten här visar tydligt att felmarginalen i intervallskattning och 
intervallprognos för en sträcka är kraftigt beroende av om bruset runt linjen har en struktur längs 
sträckan. VTI rapport 812 kapitel 5 ger som exempel att data på 1000-meterssträckor inte ger mycket 
bättre noggrannhet än data på 100-meterssträckor, även om den rapporten gör en mindre 
genomgripande analys än vad som ges här.  
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9. Prognos om det inte finns tidigare mätningar 
Om man ska beräkna en prognos för spårdjup eller IRI och inte har några tidigare observationer på den 
aktuella generaliserade sträckan så är det rimligt att basera prognosen på startvärde och lutning för 
andra sträckor med liknade egenskaper i övrigt, vilket kan vara flöde, beläggningskategori m.m. Om 
det vidare är önskvärt att ge ett lite högt värde som en tänkt marginal mot eventuella fel så kan 75e 
percentilen i fördelningen av andra sträckor med liknande egenskaper vara ett bra val. Frågan här är 
vad det får för konsekvens om man tar 75e percentilen av startvärde och därifrån räknar framåt till en 
önskad tipdpunkt med 75e percentilen av lutningen. Man kan tro att man får 75e percentilen i 
fördelningen av prognoser vid den önskade tidpunkten. Återigen handlar det om egenskaper i enkel 
linjär regression som inte alltid är uppenbara och som måste redas ut. 

Ett sätt att se på uppmätt spårdjup som en slumpvariabel beskrivs i kapitel 2. Bakgrund och förklaring 
till enkel linjär regression finns i kapitel 4. Vissa delar förklaras bäst med skrivsättet i matrisform visas 
i kapitel 5. Skrivsättet med matriser är giltigt även för enkel linjär regression även om det inte 
tillämpades i kapitel 4. 

I det här fallet är 𝑥𝑥 tidpunkter, antal år sedan senaste beläggningsåtgärd. För en given situation med 
bestämda parametrar ska man dra ett stickprov och beräkna skattningar. Skattningarna har fördelningar 
innan stickprovet är fixerat. Man kan tro att startvärde är en egenskap, lutning en annan och att de inte 
har så mycket med varandra att göra men skattningarna är inte oberoende. Den skattade 
sambandslinjen tenderar att gå ganska nära punktsvärmens mitt. Om data, som består av bl.a. en 
slumpkomponent, ger en skattad linje som lutar lite för brant uppåt tenderar linjen att också starta med 
ett lite för lågt värde och tvärt om. Notera att det gäller för 𝑥𝑥 så som den definerats här men inte 
generellt. Figur 8 ger ett exempel som försöker att illustrera det här grafiskt.  
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Figur 8. Underlag för diskussion om korrelation mellan regressionskoefficienter. 

Man har dragit 7 stickprov om vardera 5 observationer slumpmässigt där spårdjupet har en rätlinjig 
förändring mot 𝑥𝑥 och alla egenskaper är identiska (samma startvärde, samma lutning, samma 
spridning) i varje fördelning som respektive stickprov är samplat ur. Stickproven visas som symboler 
med sin respektive anpassade svarta regressionslinje. Man skulle få mer information av fler linjer men 
det blir också svårläst med för många ploppar och linjer. Redan med ett så här litet material ser man 
den egenskap som lyfts fram här, att brantare lutning tenderar att gå hand i hand med lägre startvärde 
och tvärt om.  
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Det exakta uttrycket för kovariansen mellan skattningarna finns i kapitel 5 och samma uttryck används 
här i enkel linjär regression. Om man planerar att dra 𝑛𝑛 observationer vid tidpunkterna (𝑥𝑥1,𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑛𝑛) 

och skapar en designmatris 𝑿𝑿 = �

1 𝑥𝑥1
1 𝑥𝑥2
⋮ ⋮
1 𝑥𝑥𝑛𝑛

� så gäller även här att kovariansmatrisen för (𝐵𝐵0,𝐵𝐵1), som 

här kallas 𝚺𝚺, är 𝜎𝜎2(𝑿𝑿′𝑿𝑿)−1. Kovariansmatrisen blir alltid symmetrisk och här är den av storlek 2 × 2 
där 𝚺𝚺[1,1] är variansen hos 𝐵𝐵0, 𝜮𝜮[2,2] är variansen hos 𝐵𝐵1 och 𝜮𝜮[1,2] = 𝜮𝜮[2,1] är kovariansen 
(𝐵𝐵0,𝐵𝐵1). Här nämns kovariansmatrisen men den är nära relaterad till korrelationsmatris och speciellt 
är de tecknet hos element [1,2], vilket är samma i båda matriserna, som diskuteras här.  

En begränsning här var räkna tidpunkterna sedan senaste beläggning och därmed att bara 𝑥𝑥 > 0 är 
intressanta. Kovariansen (𝐵𝐵0,𝐵𝐵1) blir då negativ vilket, i kombination med att båda koefficienterna 
skattas väntevärdesriktigt, har tolkningen att om 𝑏𝑏0 råkar bli lite större än 𝛽𝛽0 så finns det en tendens 
till att 𝑏𝑏1 blir lite mindre än 𝛽𝛽1 och tvärt om, även om det inte alltid måste vara så. 

9.1. Några exempel 
Här följer några exempel men exakta beskrivningar av beräkningsmetoder, avrundningar eller 
felmarginaler redovisas ej. Det första exemplet visar ett teoretiskt lätthanterat exempel som tyvärr är så 
förenklat att det blir orealistiskt. Därefter läggs fler egenskaper på som gör beräkningen svår eller 
mycket svår att hantera teoretiskt men som likar den blandning av egenskaper som nog krävs för att 
det ska bli realistiskt och användbart. 

9.1.1. Exempel 
1. Antag, för en viss typ av sträckor, att 𝛽𝛽0 = 3, 𝛽𝛽1 = 0,5 och 𝜎𝜎 = 0,75 på samtliga sträckor. 

Det är alltså sträckor som är så lika varandra i uppbyggnad, trafiklast o.s.v. att man tror, eller 
vet, att de har exakt samma sanna spårdjupstillväxthastighet mot tid. Mätvärdena är däremot 
lite osäkra och brusar runt sambandslinjen. En förutsättning här är att sträckorna inte ska 
komma i följd längs samma väg eftersom det finns skäl att tro att avvikelserna runt linjen är 
korrelerade längs vägen även om de inte är korrelerade längs tiden. Här är det antaget att 
mätvärdena på de olika sträckorna är helt oberoende av varandra. Man har data från många 
sådana sträckor insamlat vid tidpunkterna 𝑥𝑥 = 2, 4, 6, 8, 10 och ska göra prognos för 
spårdjupet på en ny likadan sträcka vid tidpunkt 2 där man inte har några data för den nya 
sträckan. Beräkningar kan göras helt teoretiskt enligt ovan men genomförs här med 
simulering.  

2. I det första exemplet hade alla sträckor identiska förutsättningar. I det här andra exemplet har 
man inte lika god samstämmighet mellan sträckorna så den sanna spårdjupstillväxten är lite 
olika från sträcka till sträcka. Tänk nu istället att 𝛽𝛽0 varierar från sträcka till sträcka enligt en 
normalfördelning med väntevärde 3 och standardavvikelse 0,5 medan 𝛽𝛽1 varierar enligt en 
normalfördelning med väntevärde 0,5 och standardavvikelse 0,1 oberoende av 𝛽𝛽0. Man har 
alltså fördelningar av 𝛽𝛽0 och 𝛽𝛽1 här, vilket inte var fallet när regressionsanalys förklarades i 
kapitel 4. Förutsättningarna i övrigt ändras inte. Den teoretiska framställningen ovan räcker 
inte till när man tillåter till variation mellan sträckornas egenskaper. Utvidgning här finns inte 
i standardlitteraturen för regressionsanalys men ser ut att kunna skrivas med matriser men här 
väljs simulering igen för att ta fram resultaten. Det är förstås en mycket liten och enkel 
ändring i programkoden jämfört med det föregående exemplet. 

3. I det här tredje exemplet ändrar man förutsättningarna ytterligare något så att sträckor med 
högt initialt spårdjup har snabbare tillväxt och omvänt. Det uttrycks som en korrelation av 
storlek 0,5 mellan 𝛽𝛽0 och 𝛽𝛽1. Annars är det inga ändringar i egenskaper och inte heller i metod 
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för att komma fram till resultat angående egenskaperna i kombinationen av skattade 
koefficienter och tid. 

Betrakta nu figurera som visar (approximativt med simulering 1000 gånger) fördelningen av (𝐵𝐵0,𝐵𝐵1) 
med svarta cirklar och punkten som består av 75e percentilen hos 𝐵𝐵0 respektive 𝐵𝐵1 som en grå 
halvgenomskinlig cirkel. Alla bilderna har samma skalor. De följer i samma ordning som exemplen 
ovan.

 
Figur 9. Fördelning av regressionskoefficienter samt 75e percentil i vardera riktning. 

Man ser att den grå cirkeln ligger ganska osannolikt till (slarvigt uttryckt) i fördelningen av 
regressionskoefficienter, tydligast i exempel 1. Man har alltså valt en kombination av percentiler som 
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inte är kraftigt avvikande i respektive marginalfördelning av 𝐵𝐵0 och 𝐵𝐵1 men ändå är tydligt avvikande 
i den tvådimensionella fördelningen av (𝐵𝐵0,𝐵𝐵1). Fenomenet blir svagare när man lägger till mer av en 
viss typ av osäkerhet (lägre samstämmighet mellan sträckor, exempel 2) och fenomenet försvagas 
ytterligare av att lägga till en andra egenskap (positiv korrelation mellan startvärde och lutning, 
exempel 3).  

9.1.2. Redovisning kopplad till exemplen 
Diskussionen så här långt visar egenskaper i skattningarna men frågan är egentligen vad det betyder 
för prognoser. Antag att man har en ny sträcka och i förväg ska göra en prognos för spårdjupet efter 2 
år. Med den parametersättningen som användes i grundexemplet ska svaret bli 4 men det vet man så 
klart inte så det bästa man kan göra är att använda brusiga data från alla liknande sträckor. Det antas i 
sammanhanget att man också vill ha lite säkerhetsmarginal. Ett nära trivialt sätt är att bara använd det 
observerade spårdjupet efter år 2 på alla likadana sträckor men det är inte en bra metod eftersom det är 
för tillrättalagt i exemplet att man har många mätningar vid en tidpunkt som råkar sammanfalla med 
den tidpunkt man vill göra prognos för. Använd någon regressionsbaserad metod istället och utgå från 
𝑏𝑏0 och 𝑏𝑏1 för de grå cirklarna, 75e percentilen i 𝑏𝑏0- respektive 𝑏𝑏1-led, i diagrammen för respektive 
exempel för att beräkna prognosen. 75e percentilen är 3e kvartilen så om man inför skrivsättet att 
𝑄𝑄3(𝑆𝑆) är 75e percentilen hos variabeln 𝑆𝑆 så beräknas alltså 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0) + 2𝑄𝑄3(𝐵𝐵1). För de 3 exemplen får 
man prognoserna 

1. 4,65 

2. 4,80 

3. 4,81 

Det ska bli samma resultat för alternativen 2 och 3 eftersom skillnaden mellan dem, korrelation mellan 
𝛽𝛽0 och 𝛽𝛽1, påverkar den simultana fördelningen utan att påverka respektive marginalfördelning, och 
prognosen beräknas här helt och hållet från marginalfördelningarna. Eftersom resultaten beräknats 
approximativt med simulering blir de inte identiska. Det ger en aning om hur noggrann 
approximationen är. 

Man behöver jämföra med något annat än bara det sanna värdet 4 som nämns ovan. Förslagsvis 
beräknar man en prognos vid 2 år för varje enskild sträcka och tar ut den 75e percentilen ur dessa 
prognoser. Alltså, jämför 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0) + 2𝑄𝑄3(𝐵𝐵1) ovan med 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0 + 2𝐵𝐵1) nedan som är baserat på den 
simultana fördelningen av 𝐵𝐵0 och 𝐵𝐵1. 

1. 4,37 

2. 4,51 

3. 4,56 

Det är tydligt att det blir en skillnad här, att prognos baserad på marginalfördelningarna med lite 
säkerhetsmarginal i både startvärde och lutning ger ett värde som är högre än om man tar de enskilda 
prognoserna av linjens värde vid en given tid med lite säkerhetsmarginal. Resultaten för alternativen 2 
och 3 ska inte bli lika här. Skillnaden är tydlig men inte mycket stor. En annan redovisning kan vara 
vilken kvantil i de enskilda prognoserna man faktiskt beräknar. Ta alltså värde 4,65 från exempel 1 
och bestäm vilken kvantil det utgör i fördelningen av de enskilda prognoserna, och gör sen likadant för 
de övriga exemplen. Det visar sig att det blir 

1. 88e,  

2. 85e, 

3. 83e percentilen. 
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Det är inte så jättekonstiga svar men det visar att har tagit till en säkerhetsmarginal som ligger tydligt 
utanför den 75e percentilen i fördelningen av prognoser. 

På väldigt kort tid (extremfallet är 𝑥𝑥 = 0) blir 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0) + 𝑡𝑡𝑄𝑄3(𝐵𝐵1) nära 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0) eftersom 𝐵𝐵1 tappar 
betydelse genom multiplikationen vid ett litet 𝑥𝑥. Mot mycket stora 𝑥𝑥 blir det istället så att 𝐵𝐵0 tappar 
betydelse (relativt) men det är knappast intressant att diskutera mycket stora 𝑥𝑥 d.v.s. mycket långa 
prognoser. Om man räknar på någon annan tid kommer både 𝐵𝐵0 och 𝐵𝐵1 att spela roll och det syns i 
resultaten ovan. Det framgår ovan hur det blir på 2 år. Det kan vara intressant att studera egenskaperna 
vid någon annan tidpunkt t.ex. 5 år. Prognoser på 5 år är inte orimligt. Resultaten som visas ovan 
redovisas i samma ordning nedan med den skillnad att prognoserna nu avser 5 år istället för 2. 
Sanningen efter 5 år ska vara 5,5 mm. Prognoserna beräknat 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0) + 5𝑄𝑄3(𝐵𝐵1) blir 

1. 6,36, 

2. 6,60, 

3. 6,60. 

Prognoser beräknat 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0 + 5𝐵𝐵1) blir 

1. 5,72, 

2. 6,02, 

3. 6,13. 

Prognosen 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0) + 5𝑄𝑄3(𝐵𝐵1) skär av 

1. 99,6e, 

2. 92e, 

3. 88e percentilen 

percentilen i fördelningen 𝑄𝑄3(𝐵𝐵0 + 5𝐵𝐵1). Man ser en tydlig skillnad mot prognosen vid 2 år. 
Betydelsen av korrelationen (𝐵𝐵0,𝐵𝐵1) slår igenom tydligare för prognoser på 5 år än på 2 år, speciellt 
för exempel 1. Det är en risk att man tror att man tar någonslags dubbel säkerhet om man väljer en 
linje som konstrueras av 75e percentilen av startvärde och 75e percentilen av lutning. I praktiken är det 
trippel säkerhet där 3e säkerheten kommer från att man inte tar rätt hänsyn till att 𝐵𝐵0 och 𝐵𝐵1 är 
negativt korrelerade. Betydelsen av detta varierar beroende på vilket tidpunkt prognosen gäller. 

9.2. Övrigt 
Informationen ovan räcker för att visa hur svår den här frågan är. Ändå är det flera egenskaper som 
inte ingått men som borde vara med i en komplett utredning. Dit hör att beskriva effekten om inte alla 
sträckor i underlaget har samma antal observationer och mäthistoria samt betydelsen av hur man väljer 
vad som ska betraktas som 0 i tids-skalan. 

Ovan jämförs en punktprognos baserad på kvantiler av koefficienterna med en kvantil av 
punktprognoser. Man kan önska att jämföra prognos för spårdjup med uppmätt spårdjup och för att 
bestämma egenskaperna i en sådan jämförelse. Den redovisningen är knepig eftersom hela ansatsen 
med 75e percentil avser prognos för spårdjupet, inte för det uppmätta spårdjupet. Det är tydlig risk att 
betydelsen av den extra säkerhetsmarginal man får genom att välja 75e percentilen tolkas fel om den 
lagts till med en viss avsikt och utvärderas utifrån något som den inte var avsedd för. Man kan också 
önska att jämföra prognos för spårdjup med spårdjup men sättet att välja 75e percentil avsåg att ta till 
lite säkerhetsmarginal och sannolikheten att en sådan prognos för spårdjup ska bli större än spårdjupet 
blir praktiskt taget 1, speciellt tydligt i exempel 1, och inte vettigt jämförbart mellan exemplen. 

En egenskap som kan vara värd att återkomma till är frågan om korrelerade feltermer. Sådan 
korrelation kan förekomma på olika sätt där några möjligheter beskrivs i kapitel 8. Korrelerade 
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feltermer förekommer, men var inte med i beräkningarna i kapitel 9.1, vilket också nämndes, och kan 
ha betydelse för resultaten. Man kan tänka sig en många olika varianter som kan utredas vidare. Vad 
händer om inte alla sträckor i underlaget mäts samma tidpunkter och/eller inte har en lika lång 
mäthistoria? Hur känslig är resultatet för antagande om normalfördelning? Vad har man egentligen för 
möjlighet att skapa grupper med förmodat samma spårdjupstillväxt? Det går att diskutera och utveckla 
ett antal tillägg till det som gjorts och hur det ska anpassas för att bli mest relevant för Trafikverkets 
användning. 
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Bilaga 1. Övning med räta linjer 
Se Figur-1 1, sex olika fall av data som kan analyseras med regressionsanalys och som är underlag för 
diskussion om analysens egenskaper. 

 
Figur-1 1. Underlag för övning med räta linjer. 

Delfigurerna beskrivs på följande sätt: 

1. Referensfall. Regressionslinjen är inte inritad, men det är inte linjen i sig själv som är viktig i 
den här övningen. Tänk dig linjen och försök att bilda dig en uppfattning om noggrannheten i 
skattningarna som bestämmer linjen d.v.s. skattningarna av startvärde och lutning. 

Skalorna är lika i alla delfigurer. Jämför delfigurerna 2—6 med referensfallet. Texten nedan 
förtydligar vilken egenskap som skiljer mellan bilderna. Det är tänkt att du ska ordna vilka fall som är 
sämre/lika/bättre när man jämför med referensfallet och diskuterar hur bra skattningarna är. Det är inte 
tänkt att du ska ge ett tal eller någon form av beräkning som beskriver skillnaden utan mer att bara 
komma med ett enkelt utlåtande. Det ska vara uppdelat så att det är jämförelse mellan noggrannheten i 
startvärde i de olika fallen och en jämförelse mellan noggrannheten i lutning i de olika fallen. 

2. Jämfört med referensfallet är variationen runt linjen (i 𝑌𝑌-led) ungefär dubbelt så stor i det här 
fallet. Inget annat har ändrats. Man kan misstänka att det är något fel här eftersom den ringen 
med lägst 𝑥𝑥 i första delfiguren också har lägst 𝑦𝑦, vilket inte återkommer i andra delfiguren, 
men det är avvikelserna i 𝑌𝑌-led mot linjen som har skalats om, inte själva värdena, och då är 
det inte konstigt att det blir så här. 
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3. Här är värdena mer utspridda i 𝑥𝑥-led än i referensfallet men medelvärdet är oförändrat i 𝑥𝑥-led. 
Inget annat har ändrats. 

4. Fördelningen är nära likadan som i referensfallet men det finns fler observationer. 

5. Alla värden har skiftats åt höger, annars inga ändringar. 

6. Alla värden har skiftats uppåt, annars inga ändringar. 

Hur påverkas skattningen av noggrannheten i startvärde och lutning om man jämför fall 2—6 med 
referensfallet? Jämförelse med referensfallet: 

2. Noggrannhet är lägre i både startvärde och lutning. Variansen bestäms av 𝜎𝜎2 som skattas med 
𝑚𝑚𝑠𝑠𝑒𝑒 som ju har blivit större. De beror också på annat med det har inte ändrats jämfört med 
referensfallet. 

3. Den direkta skillnaden är att lutningen blir säkrare bestämd om man sprider ut data i 𝑥𝑥-led så 
lutningen skattas med lägre osäkerhet. Sedan följer att startvärdet också blir säkrare skattat 
förutsatt att man inte har ändat �̅�𝑥. Rapportens huvudtext ger inte någon bra förklaring till 
varför det blir så. 

4. Både startvärde och lutning skattas säkrare med fler observationer. Både 𝑛𝑛 och 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑥𝑥 blir större 
och båda finns i nämnaren i olika delar som spelar roll för noggrannheten 

5. Det blir ingen skillnad i säkerhet för lutningens skattning, men eftersom data ligger längre bort 
från 0 i 𝑥𝑥-led så försämras skattningen av startvärdet. 

6. Oförändrad osäkerhet i båda skattningarna. 
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Bilaga 2. Utvärdering genom simulering 
Utvärdering av metoden vid olika strukturer i slumpkomponenten, olika längd och antal tidigare 
observationer samt utan respektive med bortfall. Tabell-1 2 är till de första 9 raderna en kopia av 
Tabell-2 2 i denna bilaga som fyller på med fler rader som visar fler fall av inblandade autokorrelerade 
termer. Den och de därpå följande 11 tabellerna ger möjlighet till en uppfattning av vad olika 
egenskaper har för påverkan på metoden. Tabellerna kommer i följande ordning: 

Tabell-2 1. Översikt av testfallen för kommande 12 tabeller. 
Antal delsträckor Antal observationer Bortfallssannolikhet (%) 

10 5 0 
10 9 0 
40 5 0 
40 9 0 
100 5 0 
100 9 0 
10 5 20 
10 9 20 
40 5 20 
40 9 20 
100 5 20 
100 9 20 

Alla resultat är beräknade approximativt med simulering 100 000 ggr för varje tabellrad. 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 10 delsträckor som mätts regelbundet vartannat år från år 1 till år 9. Inget bortfall 
förekommer. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 2. 10 delsträckor, 5 observationer och bortfall 0%. 
  Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 

1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,950 0,951 0,59 0,88 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,950 0,950 1,06 1,58 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,949 0,948 1,38 2,05 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,951 0,951 1,64 2,44 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,950 0,950 1,86 2,77 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,950 0,950 0,63 0,94 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,950 0,950 1,09 1,62 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,950 0,951 1,40 2,09 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,950 0,951 1,65 2,46 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,950 0,950 0,67 0,99 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,951 0,951 1,11 1,65 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,950 0,950 1,42 2,11 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,950 0,950 0,71 1,05 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,949 0,949 1,13 1,68 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,950 0,950 0,74 1,10 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,950 0,951 0,70 1,04 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,949 0,949 1,13 1,68 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,949 0,950 1,43 2,13 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,950 0,950 1,68 2,50 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,950 0,950 0,79 1,18 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,950 0,950 1,19 1,76 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,949 0,950 1,48 2,20 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,950 0,949 0,88 1,30 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,951 0,951 1,25 1,86 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,950 0,950 0,95 1,41 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,950 0,949 0,82 1,22 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,950 0,951 1,21 1,79 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,950 0,950 1,50 2,23 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,950 0,950 1,74 2,58 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,950 0,951 1,00 1,48 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,950 0,951 1,33 1,99 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,950 0,951 1,60 2,38 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,950 0,950 1,15 1,71 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,950 0,948 1,45 2,15 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,950 0,950 1,29 1,91 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 10 delsträckor som mätts regelbundet varje år från år 1 till år 9. Inget bortfall 
förekommer. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 3. 10 delsträckor, 9 observationer och bortfall 0%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 

1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,948 0,949 0,37 0,62 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,951 0,951 0,66 1,13 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,951 0,950 0,86 1,47 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,951 0,950 1,02 1,74 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,950 0,950 1,16 1,97 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,950 0,951 0,39 0,67 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,950 0,950 0,68 1,15 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,951 0,950 0,87 1,48 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,951 0,950 1,03 1,75 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,950 0,950 0,42 0,71 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,949 0,951 0,69 1,17 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,950 0,951 0,88 1,50 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,949 0,949 0,44 0,75 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,951 0,951 0,70 1,20 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,950 0,949 0,46 0,78 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,950 0,950 0,43 0,74 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,950 0,948 0,70 1,19 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,950 0,951 0,89 1,52 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,950 0,950 1,05 1,78 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,950 0,949 0,49 0,84 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,949 0,951 0,74 1,26 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,949 0,950 0,92 1,57 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,950 0,951 0,54 0,93 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,951 0,950 0,77 1,32 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,950 0,950 0,59 1,01 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,950 0,950 0,51 0,87 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,949 0,949 0,75 1,28 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,951 0,951 0,93 1,58 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,950 0,950 1,08 1,84 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,949 0,949 0,62 1,06 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,949 0,950 0,83 1,41 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,950 0,950 1,00 1,69 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,951 0,951 0,72 1,22 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,951 0,952 0,90 1,54 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,950 0,950 0,80 1,36 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 40 delsträckor som mätts regelbundet vartannat år från år 1 till år 9. Inget bortfall 
förekommer. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 4. 40 delsträckor, 5 observationer och bortfall 0%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,950 0,950 0,29 0,44 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,950 0,951 0,97 1,44 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,950 0,950 1,33 1,98 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,949 0,951 1,62 2,41 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,949 0,950 1,87 2,78 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,951 0,950 0,32 0,47 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,949 0,950 0,97 1,45 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,950 0,949 1,34 1,99 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,949 0,949 1,62 2,41 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,950 0,950 0,34 0,50 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,950 0,950 0,98 1,46 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,949 0,949 1,34 2,00 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,949 0,950 0,36 0,53 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,949 0,949 0,99 1,47 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,950 0,951 0,38 0,56 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,950 0,949 0,36 0,53 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,950 0,950 0,99 1,47 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,949 0,948 1,35 2,00 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,951 0,951 1,64 2,43 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,949 0,949 0,41 0,61 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,950 0,950 1,01 1,50 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,949 1,37 2,03 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,950 0,951 0,46 0,68 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,950 0,950 1,03 1,53 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,949 0,950 0,50 0,75 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,949 0,950 0,45 0,67 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,950 0,951 1,02 1,52 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,950 0,950 1,38 2,05 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,950 0,950 1,66 2,47 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,950 0,950 0,57 0,84 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,950 0,949 1,08 1,61 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,948 0,949 1,42 2,11 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,951 0,952 0,66 0,99 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,951 0,950 1,13 1,69 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,950 0,949 0,75 1,11 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 40 delsträckor som mätts regelbundet varje år från år 1 till år 9. Inget bortfall 
förekommer. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 5. 40 delsträckor, 9 observationer och bortfall 0%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,950 0,950 0,18 0,31 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,950 0,950 0,60 1,02 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,951 0,950 0,83 1,41 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,950 0,951 1,01 1,72 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,950 0,950 1,16 1,97 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,950 0,950 0,20 0,34 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,950 0,949 0,61 1,03 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,949 0,950 0,83 1,42 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,951 0,950 1,01 1,72 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,950 0,950 0,21 0,36 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,950 0,950 0,61 1,04 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,950 0,950 0,84 1,42 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,949 0,950 0,22 0,38 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,950 0,950 0,61 1,05 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,950 0,949 0,24 0,40 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,952 0,949 0,22 0,38 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,950 0,949 0,61 1,05 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,949 0,948 0,84 1,43 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,949 0,950 1,02 1,73 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,951 0,950 0,26 0,44 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,950 0,949 0,63 1,07 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,950 0,85 1,45 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,949 0,950 0,29 0,49 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,950 0,950 0,64 1,09 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,950 0,950 0,31 0,53 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,950 0,951 0,28 0,48 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,949 0,951 0,64 1,09 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,950 0,951 0,86 1,46 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,949 0,948 1,03 1,75 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,949 0,950 0,35 0,60 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,951 0,951 0,67 1,15 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,951 0,950 0,88 1,50 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,949 0,950 0,41 0,70 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,951 0,950 0,71 1,20 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,951 0,951 0,46 0,79 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 100 delsträckor som mätts regelbundet vartannat år från år 1 till år 9. Inget bortfall 
förekommer. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 6. 100 delsträckor, 5 observationer och bortfall 0%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,948 0,950 0,19 0,28 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,949 0,950 0,95 1,41 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,949 0,949 1,32 1,97 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,949 0,950 1,62 2,41 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,951 0,950 1,87 2,78 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,949 0,950 0,20 0,30 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,949 0,949 0,95 1,41 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,950 0,949 1,32 1,97 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,950 0,951 1,62 2,41 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,950 0,949 0,21 0,32 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,949 0,951 0,95 1,42 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,951 0,951 1,33 1,98 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,951 0,952 0,23 0,34 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,949 0,949 0,96 1,42 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,950 0,949 0,24 0,36 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,951 0,949 0,23 0,34 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,951 0,950 0,96 1,42 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,950 0,951 1,33 1,98 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,948 0,949 1,62 2,41 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,951 0,950 0,26 0,39 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,951 0,951 0,97 1,44 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,950 1,33 1,98 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,951 0,951 0,29 0,44 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,951 0,951 0,97 1,45 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,949 0,949 0,32 0,48 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,950 0,950 0,29 0,43 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,950 0,949 0,97 1,44 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,951 0,950 1,35 2,00 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,950 0,950 1,63 2,43 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,951 0,950 0,37 0,55 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,949 0,950 1,00 1,48 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,951 0,950 1,36 2,03 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,951 0,950 0,43 0,64 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,950 0,950 1,02 1,52 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,951 0,951 0,49 0,72 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 100 delsträckor som mätts regelbundet varje år från år 1 till år 9. Inget bortfall 
förekommer. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 7. 100 delsträckor, 9 observationer och bortfall 0%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,950 0,951 0,12 0,20 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,950 0,951 0,59 1,00 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,949 0,950 0,82 1,40 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,950 0,950 1,01 1,72 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,950 0,951 1,16 1,97 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,950 0,951 0,13 0,21 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,951 0,950 0,59 1,01 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,949 0,950 0,83 1,41 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,951 0,951 1,01 1,72 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,949 0,949 0,13 0,23 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,949 0,950 0,59 1,01 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,949 0,949 0,83 1,41 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,950 0,949 0,14 0,24 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,949 0,949 0,59 1,01 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,950 0,950 0,15 0,25 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,949 0,951 0,14 0,24 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,949 0,950 0,59 1,01 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,949 0,950 0,83 1,41 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,950 0,950 1,01 1,72 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,951 0,950 0,16 0,28 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,951 0,950 0,60 1,02 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,951 0,83 1,42 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,950 0,950 0,18 0,31 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,949 0,951 0,61 1,03 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,950 0,949 0,20 0,34 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,949 0,949 0,18 0,31 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,950 0,950 0,60 1,03 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,949 0,949 0,84 1,42 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,950 0,949 1,02 1,73 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,950 0,949 0,23 0,39 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,950 0,949 0,62 1,06 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,950 0,950 0,85 1,44 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,950 0,950 0,27 0,46 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,951 0,950 0,64 1,08 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,950 0,949 0,30 0,51 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 10 delsträckor som mätts regelbundet vartannat år från år 1 till år 9. Bortfall 
förekommer med 20 % sannolikhet för varje enskilt värde. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 8. 10 delsträckor, 5 observationer och bortfall 20%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,942 0,931 0,75 1,12 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,946 0,941 1,15 1,71 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,947 0,945 1,44 2,15 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,947 0,946 1,68 2,50 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,948 0,946 1,89 2,81 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,943 0,932 0,78 1,17 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,945 0,940 1,17 1,74 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,947 0,944 1,46 2,18 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,947 0,946 1,70 2,52 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,941 0,932 0,81 1,21 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,947 0,942 1,19 1,77 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,948 0,944 1,47 2,19 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,944 0,935 0,84 1,25 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,947 0,943 1,21 1,80 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,944 0,937 0,87 1,30 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,942 0,934 0,83 1,24 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,945 0,942 1,21 1,80 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,948 0,946 1,49 2,21 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,948 0,947 1,72 2,56 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,943 0,937 0,91 1,35 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,947 0,943 1,26 1,88 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,949 0,946 1,54 2,28 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,945 0,938 0,98 1,46 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,947 0,943 1,31 1,96 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,947 0,940 1,06 1,57 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,945 0,938 0,94 1,40 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,946 0,944 1,28 1,90 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,948 0,944 1,55 2,30 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,949 0,948 1,78 2,64 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,944 0,941 1,09 1,62 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,948 0,944 1,40 2,08 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,948 0,946 1,65 2,45 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,946 0,943 1,23 1,83 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,947 0,944 1,51 2,24 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,947 0,944 1,35 2,01 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 10 delsträckor som mätts regelbundet varje år från år 1 till år 9. Bortfall 
förekommer med 20 % sannolikhet för varje enskilt värde. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 9. 10 delsträckor, 9 observationer och bortfall 20%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,937 0,917 0,48 0,81 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,944 0,937 0,72 1,23 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,946 0,941 0,90 1,54 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,946 0,942 1,05 1,79 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,948 0,944 1,18 2,02 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,937 0,919 0,50 0,85 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,944 0,937 0,74 1,25 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,947 0,941 0,91 1,55 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,947 0,944 1,06 1,81 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,939 0,922 0,52 0,88 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,945 0,937 0,75 1,27 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,946 0,941 0,92 1,57 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,939 0,923 0,54 0,91 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,945 0,939 0,76 1,30 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,940 0,926 0,55 0,94 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,939 0,925 0,53 0,90 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,944 0,937 0,76 1,29 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,946 0,942 0,93 1,59 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,948 0,943 1,08 1,84 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,942 0,928 0,58 0,98 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,944 0,937 0,79 1,35 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,946 0,941 0,96 1,63 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,942 0,931 0,62 1,06 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,945 0,939 0,83 1,40 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,944 0,935 0,66 1,13 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,941 0,930 0,59 1,01 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,945 0,938 0,80 1,37 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,946 0,942 0,97 1,65 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,947 0,945 1,11 1,89 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,943 0,935 0,69 1,17 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,946 0,940 0,88 1,49 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,947 0,943 1,03 1,75 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,944 0,938 0,77 1,31 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,946 0,942 0,94 1,60 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,944 0,940 0,85 1,44 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 40 delsträckor som mätts regelbundet vartannat år från år 1 till år 9. Bortfall 
förekommer med 20 % sannolikhet för varje enskilt värde. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 10. 40 delsträckor, 5 observationer och bortfall 20%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,940 0,934 0,37 0,54 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,950 0,949 0,99 1,47 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,949 0,948 1,35 2,01 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,949 0,950 1,63 2,43 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,949 0,949 1,87 2,79 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,943 0,936 0,38 0,57 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,950 0,949 1,00 1,48 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,950 0,949 1,35 2,01 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,951 0,948 1,64 2,43 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,943 0,937 0,40 0,60 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,950 0,948 1,00 1,49 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,948 0,947 1,36 2,02 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,943 0,938 0,42 0,62 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,950 0,948 1,01 1,50 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,943 0,938 0,44 0,65 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,944 0,937 0,42 0,62 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,948 0,948 1,01 1,50 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,950 0,949 1,37 2,03 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,950 0,948 1,64 2,44 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,945 0,940 0,47 0,69 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,949 0,948 1,03 1,53 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,950 1,38 2,05 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,946 0,941 0,51 0,76 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,948 0,947 1,05 1,56 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,947 0,943 0,55 0,81 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,947 0,942 0,50 0,74 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,949 0,949 1,04 1,55 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,949 0,949 1,39 2,06 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,949 0,948 1,66 2,47 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,947 0,944 0,61 0,90 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,949 0,949 1,10 1,64 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,948 0,949 1,43 2,13 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,948 0,944 0,70 1,03 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,949 0,949 1,15 1,71 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,948 0,947 0,77 1,15 

  



VTI rapport 1159  65 

Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 40 delsträckor som mätts regelbundet varje år från år 1 till år 9. Bortfall 
förekommer med 20 % sannolikhet för varje enskilt värde. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 11. 40 delsträckor, 9 observationer och bortfall 20%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,939 0,927 0,22 0,38 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,948 0,948 0,61 1,04 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,949 0,948 0,84 1,43 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,949 0,949 1,02 1,73 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,948 0,949 1,16 1,98 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,941 0,929 0,24 0,40 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,948 0,947 0,62 1,05 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,949 0,948 0,84 1,43 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,949 0,949 1,02 1,73 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,942 0,932 0,25 0,42 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,949 0,947 0,62 1,06 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,950 0,949 0,84 1,44 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,942 0,934 0,26 0,44 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,949 0,948 0,63 1,07 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,943 0,934 0,27 0,46 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,942 0,932 0,26 0,44 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,948 0,948 0,63 1,07 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,948 0,947 0,85 1,44 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,950 0,950 1,02 1,74 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,943 0,936 0,29 0,49 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,948 0,947 0,64 1,09 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,949 0,86 1,46 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,945 0,937 0,31 0,53 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,948 0,948 0,65 1,11 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,946 0,940 0,34 0,58 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,944 0,938 0,31 0,53 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,948 0,947 0,65 1,10 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,949 0,948 0,86 1,47 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,949 0,949 1,04 1,76 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,946 0,942 0,38 0,64 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,950 0,947 0,68 1,16 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,951 0,950 0,89 1,52 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,946 0,945 0,43 0,73 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,949 0,948 0,72 1,22 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,948 0,944 0,48 0,82 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 100 delsträckor som mätts regelbundet vartannat år från år 1 till år 9. Bortfall 
förekommer med 20 % sannolikhet för varje enskilt värde. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 12. 100 delsträckor, 5 observationer och bortfall 20%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,941 0,934 0,23 0,34 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,949 0,949 0,95 1,42 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,950 0,950 1,33 1,98 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,950 0,949 1,62 2,41 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,950 0,950 1,87 2,78 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,943 0,937 0,24 0,36 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,949 0,950 0,96 1,42 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,949 0,950 1,33 1,98 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,950 0,950 1,62 2,41 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,944 0,937 0,25 0,38 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,949 0,948 0,96 1,43 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,951 0,951 1,34 1,99 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,945 0,939 0,26 0,39 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,950 0,949 0,96 1,43 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,945 0,941 0,28 0,41 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,943 0,940 0,26 0,39 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,949 0,949 0,96 1,43 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,951 0,949 1,33 1,99 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,949 0,950 1,62 2,41 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,945 0,942 0,29 0,44 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,949 0,948 0,97 1,45 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,950 1,34 2,00 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,946 0,944 0,32 0,48 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,949 0,949 0,98 1,45 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,947 0,944 0,35 0,52 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,946 0,944 0,32 0,48 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,950 0,950 0,98 1,46 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,950 0,950 1,35 2,01 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,950 0,951 1,64 2,44 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,947 0,946 0,39 0,58 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,949 0,950 1,01 1,49 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,949 0,950 1,37 2,03 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,949 0,945 0,45 0,67 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,950 0,949 1,03 1,53 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,949 0,948 0,50 0,75 
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Jämför med Tabell-2 2. Här visas 35 olika fall av hur slumpkomponenten kan vara sammansatt. 
Sträckan består av 100 delsträckor som mätts regelbundet varje år från år 1 till år 9. Bortfall 
förekommer med 20 % sannolikhet för varje enskilt värde. Prognosen gäller år 10. 

Tabell-2 13. 100 delsträckor, 9 observationer och bortfall 20%. 
 Andel Auto- Täckningsgrad Felmarginal (medel) 
 A B C korrelation KI PI KI PI 
1 1,00 0,00 0,00 0,00 0,939 0,927 0,14 0,24 
2 0,75 0,25 0,00 0,00 0,950 0,948 0,59 1,01 
3 0,50 0,50 0,00 0,00 0,950 0,949 0,83 1,41 
4 0,25 0,75 0,00 0,00 0,949 0,949 1,01 1,71 
5 0,00 1,00 0,00 0,00 0,950 0,949 1,16 1,98 
6 0,75 0,00 0,25 0,25 0,940 0,930 0,15 0,26 
7 0,50 0,25 0,25 0,25 0,949 0,948 0,60 1,01 
8 0,25 0,50 0,25 0,25 0,950 0,951 0,83 1,41 
9 0,00 0,75 0,25 0,25 0,950 0,951 1,01 1,72 

10 0,50 0,00 0,50 0,25 0,942 0,931 0,16 0,27 
11 0,25 0,25 0,50 0,25 0,951 0,950 0,60 1,02 
12 0,00 0,50 0,50 0,25 0,949 0,949 0,83 1,41 
13 0,25 0,00 0,75 0,25 0,942 0,931 0,16 0,28 
14 0,00 0,25 0,75 0,25 0,950 0,949 0,60 1,02 
15 0,00 0,00 1,00 0,25 0,943 0,935 0,17 0,29 
16 0,75 0,00 0,25 0,50 0,942 0,932 0,16 0,28 
17 0,50 0,25 0,25 0,50 0,949 0,948 0,60 1,02 
18 0,25 0,50 0,25 0,50 0,949 0,950 0,83 1,42 
19 0,00 0,75 0,25 0,50 0,949 0,949 1,01 1,72 
20 0,50 0,00 0,50 0,50 0,943 0,936 0,18 0,31 
21 0,25 0,25 0,50 0,50 0,950 0,948 0,61 1,03 
22 0,00 0,50 0,50 0,50 0,950 0,949 0,84 1,42 
23 0,25 0,00 0,75 0,50 0,945 0,939 0,20 0,34 
24 0,00 0,25 0,75 0,50 0,949 0,950 0,61 1,04 
25 0,00 0,00 1,00 0,50 0,945 0,941 0,22 0,37 
26 0,75 0,00 0,25 0,75 0,945 0,938 0,20 0,34 
27 0,50 0,25 0,25 0,75 0,949 0,948 0,61 1,04 
28 0,25 0,50 0,25 0,75 0,949 0,949 0,84 1,43 
29 0,00 0,75 0,25 0,75 0,950 0,951 1,02 1,73 
30 0,50 0,00 0,50 0,75 0,946 0,943 0,24 0,41 
31 0,25 0,25 0,50 0,75 0,950 0,949 0,63 1,07 
32 0,00 0,50 0,50 0,75 0,950 0,949 0,85 1,45 
33 0,25 0,00 0,75 0,75 0,947 0,943 0,28 0,48 
34 0,00 0,25 0,75 0,75 0,950 0,949 0,64 1,09 
35 0,00 0,00 1,00 0,75 0,948 0,946 0,31 0,53 

 



  
 

 
 

 

 

OM VTI 

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och 
internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. 
Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infra-

struktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transport-
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