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Tema Vintermodell. Anpassning av vinterväglagsmodell till empiriska data med 
censurerade observationer 
av Mats Wiklund 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 
I väglagsmodellen vill man kunna prediktera när övergång sker mellan olika väglag. Ett 
sådant exempel är övergången från lös snö på hela körfältet till lös snö utom i hjulspår, 
där det istället är barmark eller is. Varje fordon som passerar då det är lös snö över hela 
körfältet antas föra bort en viss mängd lös snö från det kommande hjulspåret. Mängden 
bortförd snö antas variera mellan olika fordonstyper. Vägvädersystemet, VViS, ger 
information om mängd lös snö som faller ner på vägen. Trafikflödet mäts med induktiv 
trafikmätare. Mängden snö i hjulspår mäts intermittent. Det betyder att man har uppgift 
om trafikflöde och mängd bortförd snö (skillnad mellan mängd snö som fallit och 
mängd snö som finns kvar vid observation). Genom regressionsanalys kan man 
bestämma sambandet mellan trafikflöde och mängd bortförd snö. Ett problem är dock 
att ibland finns det ingen snö kvar i hjulspår när observation gjorts. I det fallet kan man 
anta att det observerade trafikflödet fört bort mer snö om det hade fallit mer. De obser-
vationer som görs då, är censurerade så att den verkliga bortförda mängden snö är större 
än den observerade. Ett sätt att skatta regressionskoefficienterna är då att använda EM-
algoritmen enligt Dempster et al. (1977). 
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The Winter Model. Fitting empirical data with censured observations to the Road 
Condition Model 
by Mats Wiklund 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

Summary 
In the Road Condition Model one wants to be able to predict the transition between 
different winter road conditions. One such example is the transition from loose snow all 
across the driving lane to loose snow except in wheel tracks, where the condition is 
changed to ice or bare road. Each vehicle passing as long as there is loose snow across 
the whole driving lane will remove a certain amount of loose snow from the developing 
wheel tracks. The amount of removed loose snow is assumed to vary between different 
types of vehicles. The Road Weather Information System, RWIS, delivers information 
on the amount of loose snow falling on the road. The traffic flow is measured by 
inductive loops. The amount of loose snow in wheel tracks is measured intermittent. 
Then one has information of traffic flow and the amount of removed loose snow from 
wheel tracks (determined as the difference between the amount af loose snow falling on 
the road and the amount remaining in the wheel tracks). Trough regression analysis one 
can determine the statistical relation between traffic flow and amount of removed loose 
snow. However, one problem is that on some occasions there is no loose snow at all 
remaining in the wheel tracks at the time of observation. In that case one can assume 
that the observed amount of traffic flow would have removed more snow if the snow 
fall would have been heavier. Those observations are considered censurered since the 
actual amount of removed loose snow exceeds the observed. One way to estimate the 
regression coefficients then is to apply the EM algorithm, see Dempster et al. (1977). 
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1 Trafikens inverkan på bortskaffande av lös snö från vägen 
En central komponent i vintermodellen är väglagsmodellen, se Wallman et al. (2005). I 
väglagsmodellen ingår att beskriva hur övergångar mellan olika väglag sker. Olika över-
gångar bestäms av olika faktorer, t.ex. vinterväghållningsåtgärder, typ av trafik, mängd 
trafik och väderförhållanden. Här kommer övergångar mellan väglag som i huvudsak 
bestäms av typ av trafik och mängd trafik att studeras närmare. Ett exempel är över-
gången från Lös snö, LS, till Spårslitage med lös snö vid sidan om spår, S(*,LS). Lös 
snö innebär att det finns lös snö på hela körfältet och det är ett väglag som uppstår i 
samband med snöfall. De fordon som trafikerar en väg med väglaget Lös snö skaffar 
bort snö från det spår som hjulen följer. Olika typer av fordon antas skaffa bort olika 
mängd lös snö. Mängden bortskaffad lös snö antas därför kunna beskrivas med 
ekvationen  

(1) εβββ +++= LBSLBPBBS 321  
där BS är mängd bortskaffad snö (cm), PB antal passerande personbilar, LB antal 
passerande tunga lastbilar utan släp eller bussar, LBS antal passerande tunga lastbilar 
med släp. Vidare är ε en slumpterm, som antas tillhöra en normalfördelning, sådan att 
E[ε] = 0 och Var(ε) = (PB + LB + LBS)σ2.  

Givet observationer av BS, PB, LB och LBS kan de okända parametrarna β1, β2, β3 och σ 
skattas med vanliga statistiska metoder, vilket i det här fallet är trolighetsmetoden eller 
ML-metoden (Maximum likelihoodmetoden). När ε tillhör en normalfördelning gäller 
att ML-metoden är ekvivalent med viktad minsta kvadratanpassning.  

Ett problem i det här fallet är att det inte varit möjligt att samla in fullständiga observa-
tioner för BS, PB, LB och LBS. 
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2 Datainsamlingen 
Insamlingen av trafikdata (PB, LB och LBS) har gjorts med slingor som frästs ned i 
vägens beläggning. Med reservation för tekniska mätfel ger det fullständiga observa-
tioner för trafikdata.  

Problemet har varit att samla in fullständiga observationer av mängden bortskaffad snö 
(BS). Mängden snö som fallit har samlats in från VVIS-stationer. Vid olika tidpunkter 
har sedan mängden snö i vägbanans hjulspår bestämts genom manuell besiktning. 
Mängden bortskaffad snö har sedan bestämts av skillnaden mellan den snö som fallit 
och den som ligger kvar och den benämns här OBS, observerad mängd bortskaffad snö. 
I de fall då ingen snö finns kvar i hjulspår vid den manuella besiktningen är observa-
tionen ofullständig. Observationen är då fullständig i den meningen att det krävdes färre 
fordon än observerats, PB + LB + LBS, för att skaffa bort den lösa snö som fallit enligt 
VVIS. Möjligtvis kan det förefalla som om det är observationerna av antalet passerade 
fordon som är ofullständig genom att det observerade antalet är större än vad som krävts 
för att skaffa bort den snö som fallit i hjulspåren. Det är dock mer praktiskt att betrakta 
mängden bortskaffad snö som ofullständig när det inte finns någon lös snö kvar i 
hjulspår.  

När det inte finns någon snö kvar i hjulspår har det alltså krävts färre än observerat antal 
passerande fordon, PB + LB + LBS, för att skaffa bort den snö som fallit, men det är 
möjligt att, i någon mening, vända på resonemanget. De fordon som passerat hade 
kunnat skaffa bort mer snö än den som fallit i de fall då det inte finns någon snö kvar i 
hjulspår vid observationstillfället.  

Skillnaden mellan den snö som fallit och den som finns kvar i hjulspår vid observations-
tillfället (OBS) är alltså snö som skaffats bort av den passerande trafiken, 
PB + LB + LBS. För att hålla reda på när observationen av mängden bortskaffad snö 
(OBS) är ofullständig definieras variabeln V, så att V = 0 när observationen av OBS är 
ofullständig, dvs. när det inte finns lös snö kvar i hjulspår vid observationstillfället, och 
att V = 1 när observationen är fullständig, dvs. när det finns lös snö kvar i hjulspår. Det 
innebär att när V = 0 är den lösa snö som de passerande fordonen, PB + LB + LBS, 
kunnat skaffa bort, BS, större än den observerade, OBS, eller mer formellt att  

 V = 0 ⇒ BS ≥ OBS 

V = 1 ⇒ BS = OBS.  

Genom att vända på resonemanget förekommer ofullständiga observationer enbart för 
en variabel, BS, istället för tre, PB, LB och LBS. Det gör det möjligt att finna en 
statistisk analysmodell.  

Det är värt att notera att eftersom mängden bortskaffad snö bestäms av skillnaden 
mellan två mätningar som är betingat oberoende givet att snöfall förekommer kan den 
observerade mängden bortskaffad snö vara negativ. Det är viktigt att använda en 
statistisk analysmodell som tillåter sådana negativa observationer för att undvika att 
skattningar får systematiska fel. 
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3 Statistisk analysmodell 
Ofullständiga eller censurerade observationer förekommer bl.a. när livslängder studeras. 
Statistiska metoder för att analysera resultat från sådana studier finns utvecklade bl.a. 
inom tillförlitlighetsteorin och epidemiologin. Exempel är när tekniska komponenter 
utsätts för utmattningsförsök eller när personer med viss sjukdom behandlas. Då 
studeras antingen tiden till respektive komponent går sönder eller tiden till respektive 
person blir frisk. När studien avbryts kan det då gälla att några av de tekniska kompo-
nenterna har acceptabel funktion eller att några av de sjuka personerna ännu inte blivit 
friska. I bägge fallen är de observerade tiderna (livslängderna) inte fullständiga utan 
censurerade. Det finns flera utvecklade statistiska metoder för att analysera resultatet 
från sådana studier. De förutsätter dock i allmänhet att man inte har problem med 
”felaktigt” tecken på observationerna utan de är alltid positiva eller åtminstone icke-
negativa.  

En metod som tillåter ofullständiga observationer, observationer med ”felaktigt” tecken 
och som kan användas för anpassning till (1) är den s.k. EM-algoritmen. Dempster et al. 
(1977) beskriver EM-algoritmen i en klassisk artikel med diskussion.  

EM-algoritmen är en metod för att bestämma ML-skattningar (maximum likelihood-
skattningar) och den består av iterativa omväxlande E- och M-steg. ML-skattningar är 
de värden på de okända parametrarna, β1, β2, β3 och σ, som maximerar trolighets-
funktionen. I det här fallet är trolighetsfunktionen specificerad för det fullständiga 
utfallet.  

I EM-algoritmen utgår man från en trolighetsfunktion, där man antar att alla observa-
tioner är fullständiga. Från denna trolighetsfunktion kan man härleda den som gäller när 
en del observationer är ofullständiga. Dempster et al. (1977) visar att EM-algoritmens 
skattningar konvergerar på dem som gäller enligt denna härledda trolighetsfunktion för 
de delvis ofullständiga observationerna.  

I E-steget bestäms betingat väntevärde för trolighetsfunktionen givet de delvis ofull-
ständiga observationerna av, i det här fallet, mängden bortskaffad snö och värden på de 
okända parametrarna, β1, β2, β3 och σ. I M-steget bestäms ML-skattningar av β1, β2, β3 
och σ i modell (1), dvs. de värden på β1, β2, β3 och σ som maximerar den trolighets-
funktion som bestämdes i E-steget. Dessa ML-skattningar används tillsammans med de 
ofullständiga observationerna i nästa E-steg. Proceduren upprepas tills ML-skatt-
ningarna har konvergerat.  

Det betingade väntevärdet av trolighetsfunktionen är ett komplext uttryck som ges av 
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I formel (2) är i ett index som anger vilken observation som avses, n antalet observa-
tioner, ui observerad mängd bortskaffad snö (OBS), u = (u1, …, un)’, vi indikatorn som 
anger om observerad mängd bortskaffad snö är en ofullständig observation, v = 
(v1, …, vn)’, Yi verklig mängd bortskaffad snö (BS), xi’ = (xi1, xi2, xi3), xi1 antal 
passerande personbilar (PB), xi2 antal passerande tunga lastbilar och bussar (LB), xi3 
antal tunga lastbilar med släp (LBS), xi• = xi1 + xi2 + xi3 och β = (β1, β2, β3)’. Vidare är E0 
en väntevärdesoperator som evalueras för givna parametervärden β0 och σ0

2 så att när 
observationen är ofullständig, dvs. när vi = 0 gäller det att  
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Varians- och väntevärdestermerna i högerledet i (3) beror av de givna parametrarna, β0 
och σ0

2 och av det observerade utfallet ui, men inte av de okända parametrarna, β och σ2. 
De termerna är ganska komplexa uttryck utan för den skull vara speciellt svåra att 
härleda. Det finns därför ingen anledning att fördjupa sig i dem ytterligare. När 
observationen är fullständig gäller det att 
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Det går då att visa att (2) maximeras av 
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Detta innebär att givet parametervärden, β0 och σ0
2, bestäms det betingade väntevärdet 

för trolighetsfunktionen med formlerna (2)-(4) i ett E-steg. I det följande M-steget 
bestäms skattningar β  och  med formlerna (5) och (6). Dessa skattningar utgör 
sedan givna parametervärden i följande E-steg. Proceduren upprepas tills parameter-
skattningarna ändras försumbart mellan två M-steg. 

ˆ 2σ̂
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4 Resultat 
Ett program i MATLAB utarbetades för att genomföra skattningar enligt EM-algo-
ritmen. Antalet observationer har varit 84. Dessutom modifierades modellen aningen. 
Så att 

(7) ( ) εβββ +×++= TUNGKALLTPBBS 321 . 
I (7) har lastbilar med och utan släp samt bussar summerats till en gemensam kategori, 
TUNG, eftersom släpens inverkan verkade vara liten. Vidare visade det sig att mängden 
snö som tunga fordon, TUNG, skaffade bort tycktes bero av temperaturen. Därför förs 
en dummyvariabel in, KALLT, som är 1 om temperaturen var högst -5° och 0 om 
temperaturen var högre -5° vid observationstillfället. Variansen för ε antas vara 
(PB + TUNG)σ2. Koefficientskattningar enligt (7) redovisas i Tabell 1 och kovarians-
matrisen för koefficientskattningarna redovisas i Tabell 2.  

Tabell 1  Skattningar av koefficienter enligt (7). 
1 Pb 0,0108 
2 Tung 0,0549 
3 tung×kallt 0,0883 

Tabell 2  Kovariansmatris för koefficientskattningarna som redovisats i Tabell 1. 
 1 2 3

1 1,36E-05 -7,48E-05 1,16E-05
2 -7,48E-05 6,13E-04 -2,66E-04
3 1,16E-05 -2,66E-04 5,37E-04

 

I Tabell 3 redovisas data för de 84 observationerna, PB anger antal passerande 
personbilar, TUNG antal passerande tunga fordon, KALLT indikerar (= 1) om 
temperaturen varit högst -5°, OBS är observerad mängd (cm) bortskaffad snö, 
FULLSTÄNDIG indikerar (= 1) om OBS är fullständig, BS är EM-prediktionen av 
mängd bortskaffad snö och PREDIKTION är prediktion av BS enligt (7) med 
koefficienter enligt Tabell 1. Notera att när FULLSTÄNDIG = 0 fanns det ingen lös snö 
kvar i hjulspår vid observationstillfället och då predikteras den fullständiga observa-
tionen (BS) i skattningsproceduren, vilket innebär att i de fallen gäller att BS > OBS.  

Tabell 3  Redovisning av data och prediktioner. 
PB TUNG KALLT OBS FULLSTÄNDIG BS PREDIKTION 

7 2 1 1,4 1 1,4 0,4 
465 55 1 3,0 0 13,0 12,9 
16 6 1 0,2 0 1,3 1,0 

620 80 0 4,5 0 12,0 11,1 
15 4 0 0,2 0 0,9 0,4 

780 59 0 5,7 1 5,7 11,7 
15 7 0 1,9 1 1,9 0,5 
82 15 0 1,4 1 1,4 1,7 
22 6 0 2,0 1 2,0 0,6 
6 7 1 0,0 1 0,0 1,1 

12 3 0 0,9 1 0,9 0,3 
17 2 0 2,0 1 2,0 0,3 
54 8 0 0,5 1 0,5 1,0 
76 10 0 1,4 1 1,4 1,4 
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PB TUNG KALLT OBS FULLSTÄNDIG BS PREDIKTION 
19 12 1 0,0 1 0,0 1,9 

104 24 1 3,3 1 3,3 4,6 
770 72 0 8,4 1 8,4 12,3 
61 15 0 0,8 1 0,8 1,5 

164 16 0 0,5 0 3,5 2,7 
170 42 0 1,2 1 1,2 4,1 
224 58 0 1,3 1 1,3 5,6 
19 3 0 0,0 1 0,0 0,4 
54 14 0 0,7 1 0,7 1,4 
52 40 0 0,2 1 0,2 2,8 

123 17 0 0,2 0 2,9 2,3 
97 24 0 0,3 0 2,9 2,4 

115 29 0 0,2 0 3,3 2,8 
18 5 0 0,1 0 1,0 0,5 

123 28 0 0,9 0 3,6 2,9 
324 64 0 2,2 0 7,7 7,0 
31 9 0 0,5 0 1,6 0,8 
77 26 0 0,7 0 2,9 2,3 
19 6 0 1,5 1 1,5 0,5 
47 9 0 2,4 1 2,4 1,0 

111 17 0 1,9 0 3,7 2,1 
23 4 1 1,1 0 1,8 0,8 
11 6 1 1,9 1 1,9 1,0 
38 10 1 2,7 1 2,7 1,8 
58 18 1 1,3 0 3,6 3,2 

142 36 1 4,7 0 7,6 6,7 
8 0 1 0,7 1 0,7 0,1 

29 6 1 1,3 0 2,1 1,2 
21 4 1 2,2 1 2,2 0,8 

103 28 1 3,0 0 5,7 5,1 
75 3 0 0,5 0 2,0 1,0 

194 13 0 0,6 0 3,8 2,8 
10 8 1 1,5 0 2,0 1,3 

224 44 1 3,8 0 9,1 8,7 
4 3 1 0,1 0 0,7 0,5 

455 60 1 2,2 0 13,6 13,5 
106 20 1 0,4 0 4,2 4,0 
226 38 1 1,3 0 8,0 7,9 

9 8 1 0,5 0 1,5 1,2 
230 54 1 1,3 0 10,2 10,2 
385 58 0 0,6 0 7,7 7,3 
393 66 1 0,7 0 13,7 13,7 
240 15 0 0,3 0 4,2 3,4 
418 40 0 0,4 0 7,2 6,7 
36 13 0 3,4 1 3,4 1,1 

398 32 0 3,6 0 7,8 6,1 
115 9 0 0,2 0 2,5 1,7 
468 24 0 0,7 0 7,1 6,4 
57 9 0 0,1 0 1,8 1,1 
67 8 0 0,2 0 1,9 1,2 
30 2 0 0,0 1 0,0 0,4 

125 35 0 2,5 1 2,5 3,3 
53 11 0 0,6 0 2,0 1,2 
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PB TUNG KALLT OBS FULLSTÄNDIG BS PREDIKTION 
60 10 0 1,4 1 1,4 1,2 
20 5 0 1,1 1 1,1 0,5 

111 16 0 5,0 1 5,0 2,1 
103 15 0 0,9 1 0,9 1,9 
107 13 1 2,0 1 2,0 3,0 
272 33 1 1,9 1 1,9 7,7 
56 9 0 0,9 1 0,9 1,1 
98 15 0 1,7 1 1,7 1,9 

183 7 0 1,8 1 1,8 2,4 
117 10 0 1,8 1 1,8 1,8 
106 6 0 0,5 0 2,5 1,5 
14 2 0 -1,1 1 -1,1 0,3 
18 5 0 1,0 1 1,0 0,5 

147 11 0 -0,1 1 -0,1 2,2 
168 41 0 1,2 1 1,2 4,1 
110 22 1 1,0 0 4,6 4,3 
88 12 1 1,3 1 1,3 2,7 
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