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ANALYS AV HASTIGHETSDATA

Skillnader i resultat mellan regressions- och variansanalys

av Timo Kankaanpää
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Vid analys av hastighetsutveckling på landsväg har ett byte av

analysmetod skett, från regressions- till variansanalys. Den

använda analysmetoden kan förväntas ha betydelse för uppskattad

hastighetsutveckling.

Jämförelse av resultat från regressions- och variansanalys visar

dock att skillnaderna är obetydliga mellan de båda modellerna

och att de olika resultaten innehålles i varandras osäkerhets-

intervall.
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1 BAKGRUND

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) har sedan 1980 årligen

analyserat hastighetsutvecklingen på gator och vägar i Sverige.

Analyserna har t o m år 1989 utförts med hjälp av multipel lin-

jär regressionsanalys. Sedan år 1987 genomförs ett mera omfat-

tande mätprogram än tidigare och därför kan man nu med fördel

även utnyttja variansanalys vid dessa studier och möjligtvis

även få mera tillförlitliga" resultat. Ola Junghard har före-

slagit en modell för bedömning av hastighetsutveckling enligt

variansanalys, där viktning med harmoniskt medelvärde utnyttjas.

I VTIs Notat T 110 har hastighetsdifferenser mellan år 1989-90

samt 1990 och 1991 beräknats med hjälp av denna modell. Det är

därför viktigt och intressant att studera om regressions- och

variansanalysmodellen ger ungefär samma resultat. Man vill veta

om det finns några statistiskt påvisbara skillnader i hastig-

hetseffekter mellan de här två modellerna.
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2 DAIÅHBTERIBL

Sedan 1989 har VTI utfört sina hastighetsmätningar med en ut-

rustning som benämns TA-89. Tidpunkten för axelpassage över de

två givarna registreras och materialet utvärderas sedan med

statistikprogram, som är anpassade till TA-89-ans utdata. Mät-

ningarna utförs årligen samma månad och samma veckodag per mät-

plats. En mätning pågår från mitt på dagen ena dagen till mitt

på dagen nästa dag.

Hastighetsnivån bestäms av flera olika faktorer, såsom hastig-

hetsbegränsningar, vägens geometriska utformning, väglag och

väderlek etc. En del av dessa faktorer kan förbli stabila över

tiden medan andra kan variera timme för timme. Antalet mätningar

har med tiden utökats markant och uppgår numera till ca 280 mät-

ningar per år.

Mätningarna sker på raka, plana vägavsnitt. För att enklare

kunna bedömma hastighetsförändringen ska vi jämföra två på

varandra följande år. Denna hastighetsförändring bör vara unge-

fär lika stor för måtplatser på en specificerad vägtyp (t ex

70-vägar).

Datamaterialet består av ett antal par av mätningar på en viss

vägtyp (70-, 90-, MV- och 110-väg). Ett mätpar består av mät-

ningar från två år gjorda på en mätplats på en vissvägtyp (t ex

90-vägar) där mätningar har gjorts samma månad och normalt samma

veckodag de två åren som ska jämföras. Vid gjorda studier hit-

tills har det inte kunnat påvisasatt veckodag har någon signi-

fikant effekt på medelhastigheten, om. man undantar perioden

lördag-söndag (se t ex referens 4). I analyserna används median-

värdet för en mätning, d v 3 under en 24-timmars period, som en

observation. Medianhastigheten föredras framför medelhastigheten

därför att den är oberoende av storleken på de felkodade extrem-

hastigheter som ibland förekommer vid hastighetsmätningar.
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Enbart mätningar där väglaget anses varit torrt utnyttjas nor-

malt vid studie av hastighetsutvecklingen. Redovisningen begrän-

sas till personbilar utan släp samt lastbilar med släp.

Separata variansanalyser har utförts på nedanstående grupper av

data och mätpar:

- Hastighetsbegränsning 70 km/h, 1987-88, 1988-89, 1989-90.

- Hastighetsbegränsning 90 km/h, 1987-88, 1988-89, 1989-90.

- Hastighetsbegränsning 110 km/h på tvåfältsväg, 1987-88,
1988-89, 1989-90.

- Hastighetsbegränsning 110 km/h på motorväg, 1987-88,
1988-89, 1989-90.

Hastighetsutvecklingen har analyserats både med hjälp av multi-

pel linjär regressionsanalys och variansanalys. Den först nämnda

analysmetoden har använts både när eventuella missing values vid

mätningar ena året är med och när man har precis samma material

som i variansanalysen. Dessutom studeras differensen i hastighet

1987-88, 1988-89 samt 1989-90 för personbilar när man har med

alla data från och med år 1980. Detta görs för att jämföra

resultat från olika alternativ samt för att åskådliggöra hur

differensen mellan två år tyvärr ändras, när data från nya mät-

ningar läggs till. Konfidensintevvallet anges både med använd-

ning av stickprovsvarianserna och genom att man använder samman-

vägda (poolade) varianser vid skattning av standardavvikelserna.

Ett exempel på detta ges i kapitel 5.
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3 HASTIGHETSFÖRÃNDRINGAR - PERSONBILAR UTAN SLÃP

3.1 Hastighetsförândringar

Resultat från tre olika metoder i uppskattade hastighetsföränd-

ringar i medianhastigheter finns här nedan: i tabell 1 enligt

variansanalys med viktning för antal fordon, i tabell 2 enligt

variansanalys utan viktning och i tabellerna 3 och 4 enligt

regressionsanalys.

Tabell 1 Variansanalys med viktning: Vid skattning av konfi-
densintervall har sammanVägd varians (1a) och stick-

provsvarians (1b) utnyttjats. Differensen är gemensam
för båda intervallen. Inom parentes anges antalet

   

   

 

  

mätningar.

70- 90- 110- 110-
År väg väg väg motorväg

1987- (1a) +0,1 :0,6 +0,8 :0,4 +1,4 :0,7 +1,6 :1,2
1988 (1b) :0,5 :0,5 :0,9 :1,6

(62) (72) (44) (54)

1988- (1a) -1,5 :0,6 -1,9 :0,6 -1,8 :1,0 -1,2 :1,4
1989 (1b) :0,8 :0,3 :0,9 :1,2

(72) (92) (28) (42)

1989- (1a) +0,7 :0,6 +0,9 :0,5 +0,6 :1,0 +0,9 :1,4
1990 (1b) :0,5 :0,4 :0,9 :1,2

(92) (120) (30) (42)

 

 

Ett statistikpaket, Minitab, har utnyttjats till att skatta

oviktade. hastighetsförändringar. Standardavvikelsen för medel-

värdet och frihetsgrader enligt Student's t-fördelning används

vid skattning av konfidensintervallet.
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Tabell 2 Variansanalys utan viktning: Hastighetsförändringar
utan viktning för antalet fordon. Inom parentes anges
antal mätningar.

70- 90- 110- 110-
År väg väg väg motorväg

1987-88 +0,1 :0,4 +0,8 :0,4 +1,3 :0,8 +1,2 :1,5

(62) (72) (44) (54)

1988-89 -1,1 :0,4 -1,5 :0,5 -1,5 :0,9 -1,5 :1,1

(72) (92) (28) (44)

1989-90 +0,6 :0,4 +0,8 :0,5 +0,8 :0,8 +1,0 :1,1
(92) (120) (30) (42)

Tabell 3 Regressionsanalys: (1) alla mättillfällen för respek-
tive period ingår, (2) samma antal mättillfällen som
i variansanalys. Resultat vid (2) jämförs med varians-

analys (la) i tabell 1. Se även kapitel 6.1. Inom
parentes anges antal mätningar.

70- 90- 110- 110-
År väg väg väg motorväg

1987- (1) +0,1 :0,6 +1,0 :0,6 +1,4 :0,6 +1,5 :1,0
(81) (123) (55) (72)

1988 (2) +0,1 :0,6 +1,0 :0,6 +1,3 :0,8 +1,5 :1,0

(62) (72) (44) (54)

1988- (1) -0,9 :0,6 -1,5 :0,5 -1,8 :0,6 -1,1 :1,2
(97) (141) (44) (72)

1989 (2) -1,1 :0,7 -1,3 :0,6 -1,5 :0,8 -1,1 :1,1

(72) (92) (28) (44)

1989- (1) +0,5 :0,4 +0,7 :0,4 +0,8 :0,6 +0,9 :0,8
(110) (159) (40) (81)

1990 (2) +0,6 :0,5 +0,8 :0,4 +0,7 :0,8 +1,0 :1,1
(92) (120) (30) (42)
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Tabell 4 Regressionsanalys: alla mättillfällen från 1980 till
respektive slutår. Inom parentes anges antal mättill-

 

fällen.

70- 90- 110- 110-
År väg väg väg motorväg

 

1987-88 +0,1 :0,7 +1,1 :0,8 +1,8 :1,2 +1,4 :1,0
(170) (281) (140) (129)

 

1988-89 -0,9 :0,6 -1,3 :0,7 -1,8 :1,1 -1,3 :0,7
(227) (363) (161) (169)

 

1989-90 +0,6 :0,5 +0,7 :0,6 +0,9 :1,2 -0,2 :1,4
(280) (440) (180) (254)

 

1980-88 +0,6 :1,0 +1,3 :0,8 +3,2 :1,7 +5,5 :1,7
(170) (281) (140) (129)

 

1980-89 -0,4 :1,0 -0,9 :0,7 +1,6 :1,6 +3,8 :1,7
(227) (363) (161) (169)

 

1980-90 +0,2 :1,0 +2,1 :1,1 +4,9 :1,6 +6,6 :2,1
(280) (440) (180) (254)

 

 

    

 

Vi har fått ett antal hastighetsdifferenser med approximativa

95-procentiga konfidensintervall. Den gemensamma konfidensnivån

för intervallen är 0,954 vilket blir 0,81.

Om vi väljer resultat från variansanalys då sammanvägda varian-

ser använts, kan vi sammanfatta förändringar i medianhastigheter

från 1989 till 1990 enligt tabell 1 som :

70-väg (46 mätpar): + 0,7 km/h signifikant

90-väg (60 mätpar): + 0,9 km/h signifikant

llO-väg (15 mätpar): + 0,6 km/h ej signifikant

110-mot0rväg (21 mätpar): + 0,9 km/h ej signifikant
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För hela perioden 1980-1990 gäller följande enligttabell 4:

70-väg (140 mätpar): + 0,2 km/h ej signifikant

90-väg (220 mätpar): + 2,1 km/h signifikant

110-väg (90 mätpar): + 4,9 km/h signifikant

110-motorväg (127 mätpar): + 6,6 km/h signifikant

Nu blir hastighetsförändringen statistiskt signifikant (på 5 %

nivå) för både 90- och 110- vägar samt motorvägar och Ökningen

blir hela 6,6 km/h för den sistnämnda gruppen!

3.2 Karrelationen

Om man får ett signifikant positivt resultat på hastighetsför-

ändring ett år är det naturligt att man nästa år får ett signi-

fikant negativt resultat! Två på varandra följande hastighets-

differenser är ju negativt korrelerade, eftersom vid beräkning

av hastighetsdifferenser har det första året plus- eller minus-

tecken och sedan det andra året motsatt tecken. I vårt exempel

är inte korrelationerna så stora, (1987-88=3, 1988-89=2,

1989-90=1).

Tabell 5 Korrelationen mellan hastighetsdifferenser för per-
sonbilar utan släp, 90 km/h.

   

1 2

2 -0,32

3 -0,25 -O,39  
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4 HASTIGHETSFÖRÃNDRINGAR - LASTBILAR MED SLÃP

Här nedan följer resultat från tre olika metoder att uppskatta

hastighetsförändringar

viktning för antal fordon (tabell 6),

ning för antal fordon (tabell 7) och regressionsanalys (tabell 8

i medianhastigheter:variansanalys med

variansanalys utan vikt-

  

 

 

 

     

oviktade hastighetsförändringar. Standardavvikelsen för medel-

värdet och frihetsgrader enligt Student's

vid skattning av konfidensintervallet.
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och 9).

Tabell 6 Variansanalys med viktning: Vid skattning av konfi-
densintervall har sammanvägd varians (1a) och stick-
provsvarians (1b) utnyttjats. Differensen är gemensam
för båda intervallen. Inom parentes anges antal mät-
ningar.

70- 90- 110- 110-
År väg väg väg motorväg

1987- (1a) -0,2 :1,6 +0,1 :0,4 +0,3 :0,4 +0,3 :0,6
1988 (1b) :2,2 :0,6 :0,5 :0,7

(50) (72) (44) (46)

1988- (1a) +0,7 :1,5 -0,4 :0,3 -0,1 :0,6 -0,2 :0,7
1989 (1b) :1,3 :0,6 :0,4 :0,6

(58) (92) (28) (40)

1989- (1a) +0,5 :1,3 +0,2 :0,2 -0,5 :0,5 -0,4 :0,7
1990 (1b) :1,3 :0,5 :0,6 :0,8

(76) (116) (30) (42)

Ett statistikpaket, Minitab, har utnyttjats till att skatta

t-fördelning används

 



  

 

   

  

 

  

 

 

 

Tabell 7 Variansanalys utan viktning: Hastighetsförändringar
utan viktning för antalet fordon. Inom parentes anges
antal mätningar.

70- 90- 110- 110-
År väg Väg väg motorväg

1987-88 -0,3 :1,3 +0,2 :0,4 +0,3 :0,5 +0,3 :0,6
(50) (72) (44) (46)

1988-89 +0,7 :0,8 -0,5 :0,4 -0,1 :0,4 -0,2 :0,5
(58) (92) (28) (40)

1989-90 +0,8 :0,8 +0,2 :0,4 -0,6 :0,5 -0,1 :0,6
(76) (116) (30) (42)

Tabell 8 Regressionsanalys: (2) alla mättillfällen för respek-
tive period är med, (3) samma material som i varians-

analys har använts. Resultat vid (3) jämförs med
variansanalys (1a) i tabell 6. Se även kapitel 6.1.
Inom parentes anges antal mätningar.

70- 90- 110- 110-
År väg väg väg motorväg

1987- (2) -0,5 :1,1 +0,2 :0,5 +0,3 :0,5 +0,1 :0,7
1988 (73) (123) (55) (72)

(3) -0,3 :1,3 +0,2 :0,5 +0,3 :0,5 +0,3 :0,5
(50) (72) (44) (46)

1988- (2) +0,6 :0,9 -0,4 :0,4 -0,2 :0,4 +0,2 :0,8
1989 (89) (141) (44) (72)

(3) +0,7 :0,9 -0,5 :0,4 -0,1 :0,4 -0,2 :0,6
(58) (92) (28) (40)

1989- (2) +1,0 :0,8 +0,2 :0,3 -0,4 :0,5 -0,2 :1,1
1990 (108) (159) (40) (81)

(3) +0,8 :0,9 +0,2 :0,2 -0,6 :0,5 -0,1 :0,7
(76) (116) (30) (42)
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Tabell 9 Regressionsanalys: alla mättillfällen från 1980 till
respektive slutår. Inom parentes anges antal mät-

 

ningar.

70- 90- 110' 110-

År väg väg väg motorväg

 

1980-88 +0,1 :1,9 +0,9 :1,2 +0,8 :2,0 +1,4 :1,0
(150) (281) (140) (129)

 

1980-89 +0,3 :1,7 +0,5 :1,1 +0,7 :1,9 +1,6 :1,3
(205) (363) (161) (169)

 

1980-90 +1,2 :1,7 +0,7 :1,0 +0,4 :1,8 +2,6 :1,1
(258) ' (440) (180) (254)

 

 

 

 

   

Om vi återigen sammanfattar resultaten genom att titta på konfi-

densintervallen från variansanalys, när sammanvägda varianser

använts, kan vi se att det inte finns en enda signifikant skill-

nad för de tre årsparen (90-väg: 1988-89). Här nedan redovisas

hastighetsförändringar för de olika vägarna åren 1989-1990

enligt tabell 6:

70-väg: +0,5 km/h ej signifikant

90-väg: +0,2 km/h ej signifikant

110-väg: -0,5 km/h ej signifikant

110-motorväg: -0,4 km/h ej signifikant

För hela perioderna 1980-1988 (1), 1980-1989 (2) och 1980-1990

(3) gäller följande:

70-väg ' 1: +0,1 km/h ej signifikant
2: :0,0 km/h ej signifikant

3: +0,8 km/h ej signifikant

90-väg 1: +0,9 km/h ej signifikant

+0,5 km/h ej signifikant

3: +0,7 km/h ej signifikant
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110-väg l: +0,8 km/h ej signifikant

+0,7 km/h ej signifikant

+0,4 km/h ej signifikant

llO-motorväg 1: +1,4 km/h signifikant

2: +1,6 km/h signifikant

+2,6 km/h signifikant

Vi kan tolka resultaten för mätparen så här: För 70-, 90-, 110-

vägar samt för llO-motorvägar har ingen hastighetsförändring för

lastbilar med släp skett mellan 1987-88, 1988-89 och 1989-90.

Detsamma gäller för perioderna 1980-88, 1980-89 och 1980-90 för

alla andra vägar förutom. motorvägar, där hastighetsökning med

stor säkerhet ägt rum under varje period och är ungefär 2,6 km/h

mellan 1980-1990.

Om vi jämför osäkerhetsintervallets längd vid användning av de

båda alternativen vid skattning av standardavvikelse ser vi att

i de flesta fall blir resultatet till den sammanvägda variansens

fördel. Studerar vi t ex konfidensintervallet åren 1989-90 för

de olika vägarna blir resultatet (* sammanvägd varians har an-

vänts vid skattning av standardavvikelse):

70-väg: +0,5 :1,3*

90-väg: +0,2 :0,2*
:0,5

110-väg: -0,5 :0,5*
i0,6

llO-motorväg: '0,4 iOz7*

:0,8
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5 VBRIANSANALYS - .METODEN FÖR.ANALYS AV HASTIGHETS-

UTVECKLING

5.1 Definitioner

Här nedan definieras några termer som används i VTIs analys av

hastighetsutveckling. Dessutom redovisas räknesättet enligt

vilket n skattas i kapitel 5.

:i: medianhastighet år j, mätplats nr i, j=1,2 i=1,...,kV.

n _W_ _n_ji= antal personbilar -"-

Hastighetsdifferens mellan två år (Avi) för mätplats nr i:

^V1= Vzi'Vli

Uttrycket för konstanten 01 för det izte mätparet:

Vikten för Avj:

cj/Eici

Den gemensamma viktade skattningen av hastighetsförändringen

(AV) mellan två år för en grupp av mätplatser:

AV= ziciAvi/zici

Låt m = [2(1/(1/nli+l/n21))12/2[(1/nli+1/n21)2].

Observera att m är lika med antalet mätpar om alla Ci är lika.

För observationerna i bilaga 1, 90-vägar 89-90, gäller att m =

47 medan antalet mätpar är 60.
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5.2 MEtodbeskrivning i sammandrag

VTI utför hastighetsmätningar på ett antal återkommande mätpunk-

ter. Syftet är att studera hur fordonens hastigheter förändras.

Modellen för den statistiska jämförelsen mellan två på varandra

följande år är variansanalys enligt ett förslag av Ola Junghard.

Den användes för första gången för att analysera differenserna

mellan åren 1989 och 1990. Resulsultatet redovisas i VTI Notat

T 110 och i VTI Meddelande 675.

Variansanalysmodellerna är ett specialfall av multipel linjär

regression. Normalt krävs balanserad design, d v 3 lika många

observationer i varje urval. Därför har alla missing values ta-

gits bort i den här studien och båda åren i mätparen har lika

många redovisade medianhastigheter. Tidigare analyser har ut-

förts utan viktning med trafik, vilket man emellertid gör enligt

den här analysmodellen. För att med ett exempel visa hur beräk-

ningarna är utförda användsmätningar från 90-vägar åren 1989

och 1990 som underlag. Data till det här exemplet finns i

bilaga 1. Se även bilaga 3, där metoden beskrivs.

Vid beräkning av hastighetsskillnad mellan två år kan man gå

tillväga på olika sätt. Enklast är att ta medelvärdet av alla

mediandifferenser utan någon viktning alls. Då tar man inte

hänsyn till antalet fordon som har passerat mätplatsen och varje

medianskillnad ger samma bidrag till AV (dV, den gemensamma

hastighetsskillnaden).

Man kan också använda antalet fordon vid mätplatsen som vikt och

då utgör AV ett mått på hastighetsförändringen för trafikarbetet

i undersökningsmaterialet. Ju större antal fordon per mätning

som skillnaden baseras på, desto större värde kan man sätta på

den. Enligt det här räknesättet kan man vikta medianskillnaden

proportionellt mot medelantalet, [d v 3 (nli+nZi)/2] fordon

under de två mätningarna.

VTI NOTAT T 124



14

Vid fall då antalet fordon under de två åren skiljer sig mycket

t ex när n1=100 och n2=1 blir tillförlitligheten i medianskill-

nad inte lika stor som om man hade n1=51 och n2=50. För att gar-

dera sig mot att de onormala mätparen får en alltför stor vikt

har det harmoniska medelvärdet använts som vikt i denna studie,

d v 3 skillnader i medianhastigheter ges vikter som är propor-

tionella mot 2/(1/n1i+1/nli). För det harmoniska medelvärdet H

till talen al..an gäller: 1/H=1/a1+l/a2...+1/an. Mellan det

aritmetiska medelvärdet A, det geometriska medelvärdet G och det

harmoniska medelvärdet H gäller ju följande samband: AzszH. Med

likhet då alla inblandade tal är lika.

Medianhastighet vji, antalet personbilar nji och hastighetsdif-

ferenser Avi förde båda åren samt bland annat konstanten ci

anges i bilaga 1. Vikten för den izte skillnaden blir då:

Ci/zici.

Den oviktade medelskillnaden får vi i tabellform genom att t ex

använda ett statistikpaket Minitab och den blir i vårt fall 0,8.

Låt 32 vara stickprovsvariansen för de observerade differenser-

na, Avi. Variansen for AV skattas då med SZ/m. För observationer

na i bilaga 1 skattas variansen för AV med 1,462/47 = 0,05 och

standardfelet blir då ungefär 0,2, där den viktade medelskill-

naden AV är ungefär +0,9.

I vårt fall blir skillnaden z 0,1 km/h mellan den oviktade och

viktade metoden, vilken inte är så stor. När det gäller oviktad

differens tar man ju helt enkelt medelvärdet av alla differen-

ser, d v s varje uppmätt medianskillnad ger samma bidrag till AV

oavsett antal fordon som passerat. Enligt nuvarande analys av

hastighetsutveckling viktar man med antal fordon.
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5.3 Beräkning av 95-procentigt konfidensintervall

1) För observationerna i bilaga 1 gäller, enligt 5.2, att ett

95-procentigt konfidensintervall för hastighetsförändringen

är, vid användning av stickprovsvarians:

+0,9i2,00-0,2 z +0,9i0,4

2) Vid poolning (sammanvägning) av varianser skattas standard-

avvikelsen på följande sätt:

Man väger samman stickprovsvarianserna från tre årspars mät-

ningar och använder det resulterande sammanvägda medelvärdet

vid skattning av standardavvikelse. Vikterna är proportio-

nella mot antalet frihetsgrader hos respektive stickprovs-

varians.

Den sammanvägda variansskattningen (52) får vi genom att

vikta med antalet frihetsgrader:

82 (l,6°35+2,9°45+2,1°59)/(35+45+59)z2,2

och den skattade standardavvikelsen blir då:

31 = J2,2/47 = 0,2

och vi kan beräkna konfidensintervallet (139 frihets-

grader):

+O,9i1,97-0,2 z +0,9i0,4

vilket i det här fallet blir lika med det under punkt 1.
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6 RESULTAT

6.1 Jämförelse av hastighetsdifferenser frammäknade med
de två olika analysmetoderna

Hastighetsdifferenser med konfidensintervall för personbilar

utan släp och för lastbilar med släp enligt de båda beräknings-

metoderna regressions- och variansanalys redovisas för åren

1989-90. Resultat från den förstnämnda metoden visas under punk-

ten R,

vall för 70-väg, 90-väg, 110-väg samt 110-motorväg jämförs allt-

från den andra under punkten V. De båda konfidensinter-

så med varandra.

Diagram 1 Hastighetsdifferenser för personbilar utan släp
1989-90.

70 90 110

0

   

  

 

 

R Differenserna bildade med hjälp av regressionsanalys.
V Differenserna bildade med hjälp av variansanlys
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Diagram 2 Hastighetsdifferenser för lastbilar med släp 1989-90.

70 90 110 110-MV

R V R V R V R V

O

    

  

 

-1,5 -»

R Differenserna bildade med hjälp av regressionsanalys.
V Differenserna bildade med hjälp av variansanalys.

De här två diagramen visar tydligt, att hastighetsdifferenser

enligt resultat från variansanalysen i samtliga fall befinner

sig inom konfidensintervallet enligt regressionsanalysen. Detta

gäller för både personbilar utan släp och för lastbilar med

släp. Osäkerhetetsintervallet är i samtliga fall sämre (större)

för de båda bilkategorierna som vi studerat med den nya metoden.

Det kommer dock förmodligen att minska när fler mätdata ingår i

sammanvägningen.

Resultatet från den här studien tyder på, att det inte finns

några statistiskt signifikanta skillnader mellan de båda analys-

metoderna. Målsättningen med den här undersökningen var ju att

undersöka om den nya metoden hade betydelse för uppskattad has-

tighetsutveckling.
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6.2 Hastighetsutvecklingen

I tabellerna 1-4 redovisas de uppskattade hastighetsföränd-

ringarna för personbilar utan släp samt i tabellerna 6-9 för

lastbilar med släp i form av medianhastigheten ur hastighetsför-

delningen från mätplatser på vägarna med hastighetsgränserna 70,

90, 110 km/h och motorvägarna med hastighetsgränsen 110 km/h.

Utvecklingen redovisas för mätpar 1987-1988, 1988-1989 och

1989-1990 samt för hela perioderna 1980-1988, 1980-1989 och

1980-1990. Dessutom studeras förändringar för tre mätpar när

mätdata fr 0 m 1980 ingår (gäller personbilar utan släp). Detta

görs för att åskådliggöra olika datamängders inverkan på hastig-

hetsförändringar.

Hastighetsförändringarna anges med 95 % konfidensintervall, då

man använt både sammanvägd varians (1a) och stickprovsvariansen

för respektive årspars mätningar (1b) vid skattning av standard-

avvikelserna. Sammanvägningen innebär, att man väger ihop stick-

provsvarianserna för alla grupper av mätpar inom de olika väg-

typerna: 70-, 90-, 110- och motorvägarna. Vikterna är propor-

tionella mot antalet frihetsgrader hos respektive stickprovs-

varians.

Utvecklingen redovisas när man använder multipel linjär regres-

sion vid olika alternativ: (1) data för mätparen ingår och (2)

samma mätningar som i variansanalysen ingår, d v 3 alla mätnin-

gar där det finns missing values ena året har tagits bort. Dessa

missing values ingår ju annars i den ursprungliga (1) regres-

sionsanalysen. Några mätningar som är gjorda fel dag", t ex på

en onsdag istället för på entisdag har tagits med med stöd av

tidigare undersökningar om veckodagens effekt på hastigheten (se

referens 4). Dessutom redovisas förändringarna när man studerar

hela perioderna 1980-88, 1980-89 och 1980-90, dels för mätparen

1987-88, 1988-89 och 1989-90, samt för varje period för sig.
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6.3 Slutsats

När det gäller regressionsanalys har vi en "stabil" modell som

bidrar till att skatta de olika differenser vi ska ha. Materia-

let består av slumpvist utvalda platser och man får en oviktad

hastighetsförändring, medan vi i variansanalysmodellen får ett

viktat medelvärde. Därigenom ges mätpunkter med stort trafik-

arbete större vikt än de med litet vid skattning av den gemen-

samma hastighetsförändringen. Man kan alltså inte förvänta sig

att hastighetsförändringarna blir lika enligt de här båda model-

lerna. Ändå tyder resultaten på, att vi får ungefär samma has-

tighetutveckling vilken analysmetod vi än väljer och det blir

inga signifikanta resultat enligt ena alternativet och icke

signifikanta enligt det andra med ett enda undantag, lastbilar

med släp 1989-90! En fördel med variansanalysen är ju att diffe-

renserna mellan två år är oberoende av att datamaterialet ut-

vidgas andra år!

Om vi jämför osäkerhetsintervall för personbilar när man använt

variansskattning med och utan sammanvägning kan vi se att t ex

åren 1989-1990 är osäkerhetsintervallet något sämre (större) för

alla fyra vägtyper när man väger samman varianserna (se ta-

bell 1). För två andra mätpar är resultatet blandat. För last-

bilar med släp är utgången däremot bättre eller lika bra för

samma tidsperiod och som helhet visar det sig också att samman-

vägd varians ger bättre resultat för lastbilar med släp, vilket

tyder på att mediandifferenserna har olika varianser och då kan

man med fördel använda sammanvägning vid variansskattning.

Hastighetsmätningar är dock tidsserier och man bör undersöka

möjligheten att använda analysmetod som utnyttjar detta. Regres-

sionsmodellen som använts hittills utnyttjar ju observationer

från fler än två år vid analys av hastighetsförändring mellan

två år, vilket kan anses försvarligt. Man kan eventuellt modi-

fiera regressionsmodellen med t ex viktning alternativt "hitta"

modellen bakom variansanalys.
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Bilaga 1
Sid 1 (4

Data till exemplet i kapitel 5.

)

Här nedan redovisas bl a medianhastighet och antal bilar för de

båda åren

kapitel 5

samt hastighetsdifferens mellan åren i

(1989-90, 90 km/h).

exemplet i

Dessa beteckningar används i

Trafikavdelningens nuvarande analys av hastighetsutveckling.

90,7
78,7
85,5
95,8
94,3
95,0
91,0
93,9
94,3
94,7
92,8
93,9
90,0
93,5
92,5
96,2

102,9
98,6
97,0
93,2
94,3
97,4
91,7
89,7
92,5
95,8
92,1 .
94,7
91,7
88,7
87,7
86,7
88,3
99,4
95,0
98,2
97,4
93,5

nli

890
2796
1259
2500
2886
3315
5275
3650
3136
2511
2900
3367
5337
3534
3099
9426
6486
5272
5311
4358
5416
4961
8126
7919
7687
6757
7083
6410
7174
7060
2902
2773
3047
1242
2150
1277
1312
2165
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88,3
79,7
85,5
94,3
95,0
95,8
93,2
95,8
96,6
92,8
94,3
94,7
92,5
95,4
95,8

100,7
100,7
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94,3
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100,3
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97,8
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l/ci

0,0024
0,0007
0,0016
0,0008
0,0007
0,0006
0,0004
0,0006
0,0007
0,0008
0,0007
0,0006
0,0004
0,0006
0,0007
0,0002
0,0003
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0004
0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0007
0,0007
0,0007
0,0016
0,0009
0,0016
0,0016
0,0009



Bilaga 1
Sid 2 (4)

94,7 5087 95,8 5408 1,1 0,0004
93,2 4211 93,9 4397 0,7 0,0005
93,9 4344 94,7 4297 0,8 0,0005
93,9 4619 94,3 4530 0,4 0,0004
94,3 5075 93,9 4796 -0,4 0,0004
92,5 4512 95,0 4122 2,5 0,0005
92,8 4675 94,3 4518 1,5 0,0004
94,3 4567 93,9 4415 -0,4 0,0004
87,0 2461 87,0 2863 0,0 0,0008
84,9 2522 87,4 3113 2,5 0,0007
84,6 2965 85,5 3290 0,9 0,0006
83,7 3603 84,3 3366 0,6 0,0006
84,6 3592 87,0 2871 2,4 0,0006
85,5 2978 87,4 2873 1,9 0,0007
98,2 975 95,8 947 -2,4 0,0021
97,4 744 97,8 1179 0,4 0,0022
98,2 1196 96,6 1219 -1,6 0,0017
96,6 1307 97,0 1210 .0,4 0,0016
94,7 1258 97,4 1050 2,7 0,0017
89,3 4259 90,3 4890 1,0 0,0004
91,7 3835 92,8 3740 1,1 0,0005
88,3 5149 89,0 4912 0,7 0,0004
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Ci ciz Avi-AV (Avi-AV)2 Avi-ci

420,5 176794 4 11,4 -1009,1
1449,5 2101132 0 0,0 1449,5
642,7 413085 0 1,0 0,0

1233,0 1520344 5 6,2 -1849,5
1436,0 2061998 3 0,1 1005,2
1647,7 2714890 2 0,0 1318,2
2639,7 6968270 2 1,5 5807,4
1719,8 2957583 9 0,8 3267,6
1482,9 2198891 3 1,7 3410,6
1231,8 1517359 9 8,3 -2340,4
1439,9 2073400 5 0,3 2159,9
1659,7 2754495 2 0,0 1327,7
2670,2 7130228 5 2,3 6675,6
1690,6 2858068 9 0,8 3212,1
1470,7 2162915 3 5,4 4853,3
4701,0 22099112 5 12,4 21154,4
3150,2 9923549 2 10,1 -6930,4
2547,9 6491798 2 17,5 -8153,3
2760,7 7621263 0 1,0 0,0
2407,9 5797914 1 0,0 2648,7
2662,0 7086143 7 3,0 7187,3
2433,9 5923823 0 1,0 0,0
4009,6 16076541 2 0,0 3207,7
3881,0 15061949 0 1,0 7761,9
3748,5 14050925 7 0,5 1124,5
3323,6 11046469 4 1,9 -1329,5
3562,9 12694043 8 0,7 6413,2
3160,4 9988049 1 0,0 3476,4
3512,0 12333880 6 0,3 1404,8
3463,8 11997777 4 0,1 2078,3
1395,5 1947286 7 0,5 418,6
1455,4 2118182 3 0,1 1892,0
1436,0 2062088 6 0,3 574,4
609,5 371542 1 0,0 548,6

1078,2 1162602 0 1,0 2156,5
625,2 390912 1 1,3 1313,0
628,9 395549 6 0,3 251,6

1173429 2 0,0 866,61083,2
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2621,3
2151,0
2160,2
2287,0
2465,8
2154,1
2297,6
2244,9
1323,4
1393,3
1559,5
1740,2
1595,6
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5181861
3585160
6319463
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5385,2
3446,4
-897,9

0,0
3483,1
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3829,5
2778,3

-1153,0
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Bilaga 2
Sid 1 (6)

Modell av
ANALYS AV HASTIGHETSUTVECKLINGEN. Stig Danielsson,

Har hastigheterna förändrats genom åren på motorvägarna?

Y = Medianhastighet vid en enskild mätning.

Kan vi beräkna medelvärdena av alla hastighetsmätningar för varje enskilt

år och jämföra dessa? D v 5 är N71, N72, Y_k jämförbara?

För detta krävs t ex

i) Mätplatserna är desamma varje år och utnyttjas i samma omfattning

2) Mätningar på varje plats utförs år efter år på samma månad, kanske

samma veckodag etc.

Ovanstående villkor är inte uppfyllda. Gamla mätplatser har försvunnit.

Nya platser har tillkommit. Vissa år mäter man på en plats, men inte

andra är. Mätmånaderna är inte desamma varje år.

Varför krävs då 1) och 2)?

i) Hastighetsnivåerna på olika mätplatser kan vara mycket olika (95-115)

2) Hastighetsskillnaderna mellan olika månader även på sommaren är

mycket olika.

Vi måste finna en modell där man kan ta hänsyn till skillnader mellan

mätplatser och mätmånader och ändå analysera den årliga hastighetsut-

vecküngen.

Om man för varje mätplats varje år hade gjort observationerna vid samma

tidpunkt kunde vi ha utnyttjat vanliga variansanalyser.

I detta obalanserade fall får vi i stället gå via regressionsmodeller.
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Bilaga 2
Sid 2 (6)

Modellbygge: Y = Medianhastighet vid enskild mätning.

Hur få möjlighet till olika hastighetsnivå på olika platser?

Plats 1, 2, ..., p.

X1 z om mätning gjorts på plats

0 annars

X2 _ {1 om mätning gjorts på plats 2

O annars

etc.

i

Xp_1

Y: 80+81-X1+82X2+...+Bp_1-Xp_1+annat

Om plats lzBara X1 = 1 => H.L. = 80 + 81

2: X2 = 1 BO + 32

[3-1 XP_1=1 80 +

P alla X1, 0.. , :>H.L. ___ 80

Bo: genomsnittsnivân på plats p

81 = skillnad i nivå mellan plats 1 och p

32 = skillnad i nivå mellan plats 2 och p
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Sid 3 (6)

Olika månader?

För sommaren har vi april-november i södra Sverige

X _ 1 om maj
p _

O annars

X 6 ___ 1 om nov.

V' 0 annars

Y=B+8X+m+8 X +BX+.;.+ 'X0 kl 1 i p-l 3:) p wp Y8p+6 p+GJ

PLATSER MÅNADER

   

T ex BP+6 = skillnaden mellan nov. och april

OBS Q = nivån på plats p 1 april månad.

0 annars

X _ lomårk
p+7+k-1 '
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Sid 4 (6)

TOTALMODELL

y___B 8 X 8_ X_ X +...+ +6x 6+_B +7X+7 +...o+11++1p1+P BPP+PP
PLATSER MÅNADER ÅR

nivån på plats p 1 april månad är nr 1.

0

H

Bp+7 skillnad mellan år 2 och 1

skillnad mellan år 3 och 1 etc.-0
00
+ 0
0

MODELLFÖRUTS.: l) Hastigheten kan förklaras med enbart år, månad

och plats

(modellen kan dock utvidgas med flera förkla-

ringsvariabler)

2) Årseffekterna är lika stora på varje plats

3) Månadseffekterna är lika stora på varje plats

Grov och säkert ickesann modell. Kan dock ge en del värdefullt.

Regressionsanalys ger direkt skattning av alla 8]-

Konfidensintervall för alla Bj

För åren 2, ..., h får man då en direkt jämförelse med först året med

tillhörande konfidensintervall.

Vill man jämföra andra är är detta mycket enkelt.

Jfr år 3 mot 2: Bp+8 " â3+7

4 mot 3: BP+9 - Bp+g etc.

Även konfidensintervallen kan här enkelt beräknas.
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Sid 5 (6)

Datainmatningen ganska krånglig

Ex. Plats År Månad Hastighet

l l l 105.7
1 1 3 106.0
l 2 l 107.3
2 1 1 115.1
2 2 2 117.3
2 2 3 116.0
3 1 1 96.0
3 l 2 98.0

X1 : 1 om plats 1

O annars

X2 : (1 om plats 2
O annars

1 om månad 2
X =

3 O annars

X {lommânad3
4= 0

annars

X5 ___ 1 om år 2

O annars

Plats män är

X1 X2 X3 X4 X5

105.7 1 O O O O
106.0 1 O 0 1 O
107.3 1 O 0 0 l
115.1 O _ 1 O O O
117 . 3 O 1 l 0 1
116 . O O 1' O 1 1
96.0 0 O. O O 0
98.0 0 0 1 O 1

OBS Mycket enkelt att klämma in ett nytt OBS. år. Bara tillägg av en

ny X-variabel X6 = (I)
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MODELLUTVECKLING

l) Flera intr. förklarande variabler som beskriver t ex väder och väglag

2) Mycket fint om plats-variablerna kunde ersättas med t ex

(Hastighetsgräns)

Trafikvolym

Lastbilsandel

Vägkategorl

Vägbredd

och eventuellt några till.

Ett 30 - 50-tal X-variabler kan då ersättas med kanske bara 5.
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Ola Junghard 1990-02-12

Trafikavdelningen

VTI

En modell för bedömning av hastighetsutveckling

Inledning

VTI gör mätningar av fordonshastigheter på ett antal olika vägar runtom i landet.

Hastighetema mäts normalt under 24 timmar och mätningarna återkommer till

varje platsett antal (olika antal för olika platser) gånger varje år. Trdpunkten för en

mätning är samma för olika år, dvs om mätningarna på enplats skett i slutet av

januari, mitten av maj och i mitten av oktober det första året, så är mätningarna det

andra året vid den här platsen lagda vid samma veckodagar och vid ungefär

samma tidpunkter. En detaljerad beskrivning av dessa mätningar återñnns i VTI
Notat T55 av Ulf Hammarström.

Hastigheterna mäts på plan, rak väg och vid ett antal bestämda tillfällen. Att utifrån

dessa mätningar försöka uttala sigom en generell hastighetsnivá är besvärligt. En

stor del av vägnätet är ju varken rakt eller plant och även om man bara vill uttala

sig om raka och plana vägar är det svårt att klart definiera vad man egentligen

menar med en generell hastighetsnivå. Det blir lättare om vi inskränker oss till att

bedömma hastighetsförändringen mellan två på varandra följande år (normalt). På

en specificerad vägtyp (exempelvis motorvägar eller vägar med samma hastighets-

gräns) bör denna hastighetsförändring vara ungefär lika stor, åtminstone under

begränsade tidsperioder (exempelvis en eller ett par månader).

Grunddata

Vårt datamaterial består av ett antal par av mätningar på en viss vägtyp (exempel-

vis på motorvägar eller 90-vägar). l nedanstående tabell betyder "mtp" (förkortning

av "mätpar") två mätningar gjorda på samma plats och samma tid på året de två

åren som ska jämföras. För att ta ett exempel: för att bedömma hastighetsförän-

dringen på motorvägar under tidsperioden april-juni mellan två år, använder vi alla

de motorvägsmätningar under april-juni där mätningen första året återkommit det

andra året. l denna grupp mätpar kan då samma plats förekomma flera gånger.

Antag att vi har k mätpar i gruppen. Frånvarje mätning har vi en medianhastighet

och en uppgift om antalet fordonspassager. Medianhastigheten är oberoende av

storleken på de felkodade extremhastigheter som förekommer emellanåt vid den

här typen av hastighetsmätningar och är därför att föredra framför medelhastighe-

ten som mått på hastighetsnivån under en mätning.
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mtp1 mtpz mtpk
År 1 V11 11 V21 21 vid nkf

År 2 V12 n12 Va n22 sz nkz

131% = V12'V11 AV2 = V22'V21 AVk = Vk2'Vk1

där v., = uppmätt medianhastighet vid mätpar i, är j

n., = antalet fordon vid medianberäkningen vid mätpar i, är j.

Varje mätpar ger upphov till en skillnad i medianhastighet. Vid det izte mätparet får

vi skillnaden Av..

Beräkning av hastighetsförändring

Utan viktnlng

Hur räknar man ut en gemensam hastighetsskillnad dV? Det enklaste är att ta

medelvärdet av alla medianskillnadema. Vi får då dV = k-12Av.. Varje uppmätt

medianskillnad ger dä samma bidrag till dV, oavsett hur många fordon som passe-

rat mätplatsen.

Viktnlng med medelantalet fordon

Man kan också läta antalet fordon vid mätplatsen avgöra hur stor vikt mätplatsens

uppmätta medianskillnad ska ha vid beräkningen av dv. En viktnlng med antalet

fordon gör att dv representerar hastighetsförändn'ngen för trafikarbetet i undersök-

ningsmaterialet. Med det synsättet bör till exempel en skillnad som baseras på 200

fordon per mätning vara dubbelt sä mycket värd som en skillnad beräknad med

100 fordon per mätning. Det kan då vara lämpligt att ge medianskillnaden vid

mätpar i en vikt som är proportionell mot (n.1+n52)/2, dvs mot medelantalet fordon

under de två mätningarna.

Viktnlng med harmoniskt medelvärde

Ibland händer det att de två ärens medianhastigheter är beräknade med olika antal

fordon. Om tex ni, = 1000 och niz = 1 blir osäkerheten i medianskillnad mycket stor

jämfört med om nu = 500 och niz = 501, trots att medelantalet fordon är lika stort.

Ur den aspekten är det lämpligare att ge skillnaderna i medianhastigheter vikter

som är proportione/la mot det harmoniska medelvärdet, dvs mot 2/(1/ni1+1/n52). Om

nn = nu blir de harmoniska och vanliga (an'tmetiska) medelvärdena exakt lika. l

normala fall med ungefär lika många fordon vid varje mätning spelar det heller

ingen praktisk roll vilket medelvärde man använder. Genom att använda det har-

moniska medelvärdet garderar man sig mot att de i detta avseende onormala

mätparen får för stor vikt.

Vi kan skriva den viktade förändringen i medianhastigheter som
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dV = (C1'AV1 + (32'sz + + Ck'AVk)/Z|C| (1).

Vikten för den [ite skillnaden blir då c/Zp.. lndexet i på summatecknet indikerar att

summeringen.,ska tas över alla i från 1 till k. Om vi vill använda det harmoniska

medelvärdet som vikter kan vi använda uttrycket

1
= 2

 

för konstanten 0] för det ;te mätparet i uttrycket (1) för dV. Att låta bli att vikta
medianskillnadema är detsamma som att i stället sätta cj = 1 för alla j.

Variansberäkningar

Uppdelning av variansen l varians inom respektive varians mellan mätpar

Vi kan betrakta den uppmätta hastighetsskillnaden från ett mätpar, slumpvis utvalt

ur gruppen av mätpar, som en slumpvariabel med ett visst okänt väntevärde och

en viss okänd varians. Denna varians kan delas upp i två delar. Den första delen
kommer från att antalet fordon som kör över mätslangarna är begränsat. Om i

stället en annan uppsättning fordon kört över mätslangarna vid samma tidpunkt

skulle mätresultatet sannolikt blivit något annorlunda.

Den andra variansdelen kommer sig bl.a. av att hastighetsnivän ändras dag för

dag även om vädret och väglaget är lika. Dessutom pâverkas hastighetsnivän av

väderförhållanden, dvs dimma, fuktig vägbana, regn osv. Detta kan man till viss

del (men inte helt) hålla koll på genom att observera väglaget några gånger under

mätningamas utförande. Intressant i det här sammanhanget är Timo

Kankaanpää's examensarbete, där VTl's hastighetsmätningar analyseras.

Vidare gör vägbeläggning och andra lokala särdrag att hastighetsnivän varierar

mellan olika platser. Månader och veckodagar inverkar också på hastighetsnivän.

Genom att vi betraktar parvisa skillnader reduceras dock inverkan av sådana
faktorer.

Vi kan alltså dela upp variansen i två delar. Den första delen kan sägas vara

variansen inom mätparen. Vi kan tänka oss att varje mätpar har en förväntad

(okänd) hastighetsskillnad. Detta värde hade vi mätt upp om oändligt många for-

don kört över slangama under de två mätningarna. Men eftersom vi har ändligt

manga fordonspassager awiker det uppmätta värdet från det förväntade. Vi antar

att det uppmätta värdet är norrnalfördelat med den förväntade hastighetsskillnaden

som väntevärde och med en varians som kan kan skrivas (1/n,1+1/n,2)om2.
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Konstanten om!! (_m som i r_n_edian) är ett mått på medianens osäkerhet. Den antas

vara gemensam för mätpar på vägar av samma typ (dvs vägar med samma
hastighetsgräns eller motorvägar. För normalfördelningar är om2 -= 1.6x02, där 02 är

variansen för den enskilda slumpvariabeln (se Lehmann "Theory of point estima-

tion" kap 5.3).

Den andra variansdelen kan man betrakta som variansen mellan olika mätpar. Den

kommer av att de förväntade hastighetsskillnadema är olika för olika mätpar. En

slumpmässigt uttagen förväntad hastighetsskillnad antas i sin tur vara fördelade

enligt en nonnalfördelning med ett visst väntevärde och variansen 0,2 (f som i

förväntad). En uppmätt skillnad i medianhastighet vid det ;te mätparet har då totalt

variansen 0.2 + (1/n,,+1/njz)omz.

Om vi använder uttrycket (2) för cj, kan variansen_ för dV beräknas till

Var[dV] = Var[(z.c.)-1zijAvj] = (2.0.)-22p12Var1Av11 = oåprjz/(zp.)2 + ang/2.0..

Summeringarna över ioch över j görs oberoende av varandra och över alla mätpar

i gruppen.

Uppskattning av variansdelarnas storlek

Standardawikelsen för en individuell fordonshastighet är normalt cirka 10% av

hastigheten. De individuella fordonshastighetema kan anses följa en normalfördel-

ning, vilket medför att vi kan uppskatta om? till (hastx0.1)2x1.6. För 110-vägar blir

om?- .2 200, för QO-vägar = 130 och för 70-vägar = 80.

En skattning av 0.2 kan erhållas genom att indela gruppens mätpar i under-grupper

med ungefär lika c.-värden. För en sådan under-grupp blir variansen konstant och

reduceras till Varde] = k-1(o,2 + omZ/c) (k är antalet mätpar i under-gruppen och 0

är det gemensamma c.-värdet). l under-gruppen kan Var[dl4 skattas med stick-

provsvariansen 32 = (k-1)-1xz.(Av. - k-12,AVJ)2 dividerat med R och så kan ett skattat

värde på 0.2 erhållas. Summeringarna i uttrycket för 32 görs för i och j, oberoende

av varandra, över alla mätpar i under-gruppen. (Man skulle också kunna skatta 0,2

med maximum-likelihood metoden enligt samma mönster som tillämpades i VTl

Meddelande 476 av Ola Junghard och Stig Danielsson.)

För att få en uppfattning om storleken på de två variansdelarna (sexzjcj2/(z,c,)2 och

omg/EM) har jag tittat på mätresultat från april - juni 1988 och 1989. (Det finns

ingen anledning att misstänka att hastighetsförändringen är olika för de tre måna-

derna och därigenom motivera en uppdelning på månader.) Det visar sig då, att

när man tar ut under-grupper med ungefär lika c.-värden, blir skattningen av den

 

l Möfnlngomo i juni 1989 utfördes före hostighelsgrönssönknlngen från i 10 tlII 90.
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flödesberoende variansdelen (emil/23.0.) aldrig större än 10% av skattningen sz/k.

Vid skattning av Var[dV] kan man tydligen utan större nogrannhetsförlust bortse

från den flödesberoende variansdelen och helt enkelt använda stickprovsvariansen

32 som skattning av 0,2. Med denna förenkling kan vi skatta osäkerhetsinten/all för

de "sanna" hastighetsförändringama för de olika vägtypema.

Skattnlng av hastlghetsförändrlng och osäkerhetsintervall. Tolkning av

resultaten.

70-vägar: S?! -= 2.7, dV= -1.61, Var[dV] skattas med szxzc.2/(zc,)2 z 2.7/9 = 0.3. (Vi

har 16 mätpar och summeringama görs över alla mätparen. Vi får 16-1=15 frihets-

grader pä variansskattningen. 9:an härrör från (20,)2/20? som blir lika med antalet

mätpar om alla 0. är lika.) Härur får vi standardawikelsen s 0.55 och ett mycket

approximativt 95%-igt konfidensintervall för den "sanna" viktade hastighetsförän-

dringen blir -1.61 :l:2.13 <0.55 = -1.61 :t1.17.

90-vägar: s2 = 0.9, dV = -1.63 (17 mätpar). Vi får intervallet -1.63 :t2.12 <0.29

-1.63 :0.61.

M82 = 1.0, dV = -1.77 (10 mätpar). lntervallet blir -1.77 :l:2.26 <0.35
-1.77 3:079.

Motorväqar: 32 - 3.9, dV= -0.33 (12 mätpar). Vi får intervallet -0.33 :l:2.20 <0.59 =

-O.33 :l:1.30.

 

Vid tolkningen av de olika konfidensintervallen måste man tänka sig för. Här har vi

till exempel fyra 95 %-iga konfidensintervall. Sannolikheten för att alla "sanna"

hastighetsförändringar ligger inom sina 95 °/o-iga konfidensintervall är då 0.954 »-

O.81. Omvänt kan man säga att sannolikheten att något sannt värde ligger utan-

för sitt intervall är 19 °/o.

Konñdensintervallen kan man tolka verbalt och sammanfattande så här: "För 70-,

90- och 110-vägar har med stor säkerhet en hastighetssänkning ägt rum mellan

våren 1988 och våren 1989. Sänkningen ligger troligen mellan 1 och 2 km/h. För

motorvägar är bilden betydligt osäkrare och vi kan inte se någon klar tendens till

vara sig sänkt eller ökad hastighet."

Med tanke på dels tidigare gjorda förenklingar och dels risken för feltolkningar vid

flera samtidiga signifikanstester tycker jag att man ska undvika termer som statis-

tiskt säkerställda" skillnader och "signifikanta" skillnader när resultaten ska redovi-

sas. Resultaten bör i stället redovisas som ovan, med individuella 95 °/o-iga

konfidensintervall, med en kommentar om att dessa är "ungefärliga" och med en

verbal tolkning ungefär som i förra stycket.
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Poolnlng

För att förbättra van'ansskattningama kan man beräkna motsvarande stickprovsva-

rianser från tidigare ärspars mätningar och använda de poolade (sammanvägda)

stickprovsvan'änsema. Man bestämmer sig för vilka grupper av mätpar som bör ha

ungefär samma spridning i hastighetsförändringar. Exempelvis vore det rimligt att

anta att spridningen är tämligen konstant Över tiden för de fyra olika vägtyperna

70-, 90- 110- och motorväg. Genom att använda tidigare mätningar kan man då få

stabila skattningar pä van'ansema för respektive vägtyp.

Foo/ningen innebär att man får ett vägt medelvärde av de olika stickprovsvan'an-

serna där vikterna är proportionella mot antalet fn'hetsgrader hos respektive stick-

provsvarians. Den resulterande sammanvägda variansskattningen kan man skriva

som

82 = ziSszilq-ll/Ij(/<r1)

där summeringarna sker över antalet grupper av mätpar. Antalet frihetsgrader för

denna variansskattning blir z,(kj-1), de summerade fn'hetsgradsantalen. l formeln
betecknar si? den izte gruppens stickprovsvarians och R. är antalet mätpar i grup-

pen. (Anledningen till att jag använder i för den ena summeringen och j för den

andra är enbart att jag vill markera att summeringarna ska ske var för sig. Forrneln

kunde lika gärna skrivits: 32 = z,s12(lg--1)/z.(ki-1), dvs i och j är helt utbytbara.) I
nästa avsnitt ges ett exempel på poolning.
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Exempel

För att ge ett exempel på hur beräkningarna utförs används motorvägsmätningar

1988 och 1989. Skillnaden i medianhastigheter vid mätpar j ska enligt ovanståen-

de modellbeskrivning viktas med

 

1
cj/zici _ (1/njl+1/njz)xC

_ 1
dar C = I

1 1/n11+1/n12

Tabell. Mätvärden.

År 1988 År 1989
v" nu vp nl; Av] c,=1/(1/n,1+1/n,2)

Mtp1 110.0 7262 111.0 6719 +10 3490
Mtp2 107.0 6112 109.0 3409 +20 2188
Mtp3 1 14.2 4439 1105 4618 -3.7 2263
Mtp4 117.0 5013 115.3 5060 -1.7 2518
Mtp5 1 14.2 7153 1 12.6 7963 -1.6 3768
Mtpö 115.9 7707 113.1 6715 -2.8 3588
Mtp7 112.1 5457 111.0 5407 -1.1 2716
Mtp8 1 17.0 6050 1 16.5 5363 -0.5 2843
Mtp9 111.6 5503 112.6 3649 +10 2194
Mtp10 110.5 4554 109.0 3110 -1.5 1848
Mtp11 106.5 9383 109.5 9064 +30 4610
Mtp12 107.5 8714 107.5 9039 :0.0 4437

2 36463

Ur tabellen kan vi beräkna den oviktade medelskillnaden till -0.49 km/h och den

viktade medelskillnaden till -0.33 km/h. Stickprovsvariansen s2 blir som angetts

ovan 3.89 och ur den sista kolumnens värden kan 22.052 och (2.0.)2 beräknas.

Kvoten :ice/(2,002 = 0.0904 vilket ger skattningen av VaridV] -= 3.89x 0.0904 = 0.35

vilket i sin tur medför att standardawikelsen för dvz 0.59. Antalet in'hetsgrader för

52 blir 12 - 1 = 11. Genom att utnyttja ett statistikpaket, tex Minitab, blir dessa

beräkningar enkla att utföra.

Detta resultat gäller april - juni 1988-89. Nu har vi dessutom tillgång till ytterligare

mätresultat för motorvägar. Genom att dela upp ovanstående tabell i månader

(mtp1-mtp4 genomfördes under april, mtp5-mtp10 under maj och mtp11 och mtp12

under juni) erhåller vi följande tabell:
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32 k

april 1988-89 6.7 4

maj 1988-89r.., 1.6 6

Juni 1988-89 4.5 2

aug 1988-89 18.6 2

okt 1988-89 2.9 4

Den sammanvägda stickprovsvariansen blir då:

32 = E.(k|-1)S|2/Zl(ki-1) = (3x6.7 + 5 <1.6 + 1x4.5 + 1x18.6 + 3x2.9)/(3 + 5 + 1 + 1

+ 3) = 59.9/13 n: 4.6 -'

Detta värde, med 13 frihetsgrader (3+5+1+1+3),aanvänder man sedan vid beräk-

ningen av konfidensintervall. För motorvägama april-juni 1988-89 får vi skattningen

av Var[dV] = 4.6x0.0904 - 0.42 och den skattade standardawikelen s 0.64.

Konñdensintervallet (95 %) blir då -0.33 :l:2.16 < 0.64 z -O.33 :1.39 i stället för det

tidigare intervallet -O.33 i1.30.
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