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Förord
Detta examensarbete är knutet till ett doktorandprojekt med titeln Samband
mellan drift- och underhållsstandard och effekter för cykeltrafikanter med Anna
Bergström på Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Examensarbetet
går ut på att försöka klarlägga samband mellan olika väderförhållanden och cykel-
flöde vintertid under fyra säsonger. Arbetet är utfört på VTI under vår- och höst-
terminen 2000.

Tack till Gävle kommun som har bidragit med cykeldata och information an-
gående cykelmätpunkten som användes i analysen. Jag vill även rikta ett tack till
Vägverket som har bidragit med VViS-data.

Jag vill tacka min handledare på VTI, Mats Wiklund samt Anna Bergström för
konstruktiv kritik av mitt arbete. Ett speciellt tack till Staffan Möller på VTI som
har hjälpt mig med arbetet att plocka fram VViS-data till undersökningen.

Sist men inte minst vill jag tacka min examinator Eva Enqvist från Linköpings
universitet som hjälpt mig med idéer och teoretisk vägledning under arbetets
gång.

Linköping, november 2000

Pontus Matstoms Mattias Karlsson
Projektledare Författare



VTI meddelande 904

Innehåll Sid

Sammanfattning 7
Summary 9

1 Inledning 11
1.1 Problemställning 11
1.2 Bakgrund 11
1.3 Rapportens struktur 11
2 Praktisk bakgrund 13
2.1 VViS 13
2.2 Cykelmätpunkt 15
3 Teoretisk bakgrund 17
3.1 Multipel linjär regression 17
3.1.1.1 Modellbeskrivning 17
3.1.2 Regression med dummyvariabler 19
3.1.3 Parvisa jämförelser mellan betakoefficienter 21
3.2 Transformation av responsvariabel 22
3.2.1 Empiriskt val av α 23
3.3 Matematisk tolkning av en regressionsanalys

med ln-transformation 24
4 Undersökningens uppläggning och utförande 25
4.1 Inhämtning av cykeldata 25
4.2 Val av VViS-stationer 25
4.3 Arbetet med korrigering av VViS väderdata 27
4.4 Val av vädervariabler i analysen 27
4.5 Arbetet med databehandlingen 27
4.6 Förklaringsvariabler 28
4.7 Utseende av en otransformerad modell 30
4.8 Filtrering 30
4.9 Transformation av modellen 30
4.9.1 Lämpligt val av transformation 32
5 Resultat och diskussion 34
5.1 Presentation av modellen 34
5.2 Analys av resultaten 36
5.2.1 Skollov 37
5.2.2 Temperatur 37
5.2.3 Vindhastighet 38
5.2.4 Vädersituationer 39
5.2.5 Timvariation 40
5.2.6 Veckodagsvariation 41
5.2.7 Månadsvariation 42
5.2.8 Säsongsvariation 44
5.2.9 Generell tolkning mellan grupperna av dummyvariabler 46
5.2.10 Eftermiddagsanalys 46



VTI meddelande 904

6 Generell diskussion 47
6.1 Utvärdering och begränsningar 47
6.2 Rekommendation för fortsatt arbete 48
7 Slutsats 49
8 Referenser 50

Bilagor:

Bilaga 1: Förklaringar av förkortningar av olika vädersituationer
Bilaga 2: Problem med vädervariablerna
Bilaga 3: Gossets sats
Bilaga 4: Tabell med analysen för kl 6-kl18
Bilaga 5: Tabell med analysen för kl 14-kl18



VTI meddelande 904

Figur- och tabellförteckning Sid
Figur 2.1 Bild av VViS-station vid Testeboån. ............................................ 13
Figur 2.2 Cykelbanan där mätpunkten är placerad.

Norra Kungsgatan syns till vänster om cykelbanan..................... 15
Figur 2.3 Skiss av hur de induktiva cykelmätslingorna vid Norra

Kungsgatan är nedfrästa............................................................. 16
Figur 3.1 Med hjälp av minsta kvadratmetoden skattade

flödesnivåer för KL6, KL7 och KL10............................................ 20
Figur 4.1 Översiktskarta över Gävle med omnejd. ..................................... 26
Figur 4.2 Ostandardiserade residualer plottade mot

ostandardiserade skattade y-värden ........................................... 31
Figur 4.3 Ostandardiserade residualer plottade mot

ostandardiserade skattade y-värden för en iterativ regres-
sionsmodell med cykelflöde som Y-variabel................................ 32

Figur 4.4 Ostandardiserade residualer plottade mot
ostandardiserade skattade y*-värden för ln(1+Y)......................... 33

Figur 5.1 Histogram med standardiserade residualer för
modellen med normalfördelningskurva inritad. ............................ 35

Figur 5.2 Andel cyklister för vindhastighet 0-8 m/s, dvs. Xˆ
VINDHASTe ⋅β ,

där X är vindhastigheten i m/s..................................................... 39
Figur 5.3 Andel cyklister under dagen för timmen mellan sex och

sju, KL6, t.o.m. timmen mellan klockan 18 och 19, KL18, i
förhållande till andelen cyklister KL10. ........................................ 41

Figur 5.4 Stolpdiagram över andel cyklister per veckodagar i för-
hållande till måndagsflödet.......................................................... 42

Figur 5.5 Andel cyklister för månaderna oktober t.o.m. april. En
beskrivning av rena månadseffekter. Flödena jämförs mot
oktober månad som har satts till 100%. ...................................... 43

Figur 5.6 Andel cyklister för olika månader och säsonger skattade
med hjälp av modellen. Oktober 94/95 har satts till 100%........... 44

Figur 5.7 Dygnsmedeltemperatur för säsongerna 94/95 och 95/96. ........... 45
Figur 5.8 Dygnsmedeltemperatur för säsongerna 96/97 och 97/98. ........... 45
Figur 5.9 Det totala antalet timmar med vindobservationer mätt i

m/s för säsongerna 94/95, 95/96, 96/97 och 97/98. .................... 46

Tabeller
Tabell 1 Förklaringsgrad för modellen. ..................................................... 34
Tabell 2 Tabell med skattade betakoefficienter för modellen. ................... 36



VTI meddelande 904 7

Samband mellan cykelflöde och väderobservationer

av Mattias Karlsson
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
581 95  Linköping

Sammanfattning

Cykelflöden kan förutses med hjälp av väderobservationer

Det går att förklara variationer i cykelflödet med hjälp av en regressions-
modell. Vid skollov på en till mätplatsen närliggande gymnasieskola sjönk
andelen cyklister med 14,4%. Andelen cyklister minskade med 19,3% då
temperaturen låg i intervallet mellan minus en och plus en grad jämfört mot
om temperaturen låg i intervallet plus fem till plus tio grader. För lägre
temperaturer i intervallet mellan minus tio till minus fem sjönk andelen
cyklister med 28,7% i förhållande till antalet cyklande i intervallet mellan
plus fem till plus tio grader.

Ett sätt att få en miljövänligare stad är att få fler att använda cykeln till och från
arbetet året runt. Under vintertid är det många sommarcyklister som slutar att
cykla. Anledningarna till att ej cykla på vintern varierar. För att kunna få fler att
cykla vintertid kan det vara intressant att försöka klarlägga vissa samband mellan
väderförhållande vintertid och cykelflöde.

I rapporten görs analyser för att förklara cykelflödet vintertid med hjälp av
Vägverkets Väg Väder informations System – VViS. Data analyseras för fyra
vintersäsonger 94/95, 95/96, 96/97 och 97/98, fr.o.m. den 1 oktober t.o.m. den 30
april. Cykelflödet hämtas från en cykelmätpunkt vid Norra Kungsgatan i Gävle
och väderdata hämtas från VViS-stationer som ligger i en geografisk närhet av
Gävle. Mätningarna presenteras på timnivå, dvs. cykelflödet under en hel timme
analyseras. VViS-väderdata är också presenterad på timnivå.

För att analysera datamaterialet används så kallad multipel regression med
cykelflöde som en logaritmiskt transformerad responsvariabel och där bl.a. de
olika väderförhållandena från VViS-stationerna står som förklaringsvariabler i
analysen. Modellen tar även hänsyn till tidpunkter, dagar, månader, säsonger etc.

Regressionsmodellen lyckades bra med att förklara variationerna i cykelflödet.
För dagar då det är skollov på en närliggande gymnasieskola visade det sig att
andelen cyklister sjönk med 14,4%. Ur temperaturhänseende visade det sig att an-
delen cyklister minskade med ungefär 19,3% då temperaturen låg i intervallet
mellan minus en och plus en grad jämfört mot om temperaturen låg i intervallet
plus fem till plus tio grader. För lägre temperaturer i intervallet mellan minus tio
till minus fem sjönk andelen cyklister med 28,7% i förhållande till antalet cyk-
lande i intervallet mellan plus fem till plus tio grader.

För timmar då det förekom regn minskade antalet cyklister i genomsnitt med
13,3% jämfört med då det var uppehåll och för tillfällen under vintern då det
under en timme förekom snö sjönk andelen cyklister med 12,8%. Vid en viss typ
av halka som beror på att temperaturen ligger nära fryspunkten och regn eller
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snöblandat regn samtidigt faller minskade andelen cyklister med 26,7% jämfört
mot då det var uppehåll. Det går inte med hjälp av datamaterialet att i regres-
sionsmodellen visa att regn- eller snömängden har betydelse för antalet cyklister
utan bara att förekomst av regn/snö har betydelse.

Maxflödet under förmiddagstimmarna ligger mellan klockan åtta och nio. Då
är cykelflödet 91,6% större än för timmen mellan klockan tio och elva. Maxflödet
för eftermiddagarna ligger mellan klockan 16 och klockan 17.

Flödet mellan de olika veckodagarna skiljer sig inte så mycket åt. Den största
skillnaden är mellan fredagar och övriga vardagar. På fredagar är det 7,4% färre
som cyklar jämfört med måndagar.

I november är cykelflödet 28% mindre än flödet för oktober månad. Under
vintermånaderna minskar cykelflödet med 41,3% för december och med 44,2%
för januari och februari i förhållande till oktober. I mars är andelen cyklister
23,3% färre än i oktober och i april är andelen 4,5% fler än i oktober månad.

Cykelflödet varierar för de fyra olika säsongerna. Vid en jämförelse mellan
säsongerna visar det sig att det för säsongen 95/96 är lägst cykelflöde och att det
för säsongen 96/97 i genomsnitt är högst. Det låga flödet för vintern 95/96 beror
troligtvis på att det var en ovanligt kall vinter.
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Relationships between cycle flows and weather observations

by Mattias Karlsson
Swedish Road and Transport Research Inbstitute (VTI)
SE-581 95  Linköping Sweden

Summary

Cycle flows can be predicted with the help of weather
observations

Variations in cycle flow can be explained with the help of a regression model.
When an upper secondary school near the measurement point had a holiday,
the number of cyclists dropped by 14.4%. When the temperature was
between -1 and +1°, the number of cyclists decreased by 19.3% compared
with the period when the temperature range was +5 to +10°. For lower
temperatures ranging from -10 to -5°, the number of cyclists dropped by
28.7% compared with the number when the temperature ranged from +5 to
+10°.

One way of making a city more environmentally friendly is to get more people to
cycle to and from work all the year. During the winter many summer cyclists stop
using their bicycles. The reasons that people do not cycle in winter vary. In order
that more may be persuaded to cycle in winter, it may be of interest to try and
elucidate certain relationships between weather conditions in winter and cycle
flows.

In this report, analyses are made to explain winter cycle flows with the help of
the Road Weather Information System – RWiS – of the Swedish Road Admini-
stration. Data are analysed for four winter seasons, 94/95, 95/96, 96/97 and 97/98,
from 1 October to 30 April. Cycle flows are obtained from a measurement point at
Norra Kungsgatan in Gävle, and weather data are collected from RWiS stations in
the geographic vicinity of Gävle. Measurements are presented on an hourly basis,
i.e. the cycle flow during a whole hour is analysed. The RWiS weather data are
also presented on an hourly basis.

The data material is analysed using multiple regression, with logarithmic
transformation of the number of cyclists as the response variable, and with e.g. the
various weather conditions from the RWiS stations as predictors in the analysis.
The model also takes account of times of day, days, months, seasons, etc.

The regression model had a good success rate in explaining variations in cycle
flow. For days when there is a holiday in a nearby upper secondary school, the
number of cyclists was shown to decrease by 14.4%. As regards the effect of
temperature, it was found that the number of cyclists decreased by ca 19.3% when
temperature was between -1 and +1°, compared with the period when the tempe-
rature was between +5 and +10°. For lower temperatures ranging from -10 to -5°,
the number of cyclists dropped by 28.7% compared with the number when the
temperature ranged from +5 to +10°.

During the hours when it was raining, the number of cyclists dropped by an
average 13.3% compared with dry periods, and on occasions during the winter
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when there was snow during an hour, the number of cyclists decreased by 12.8%.
For a certain type of slippery conditions when the temperature is near freezing and
rain or sleet is falling at the same time, the number of cyclists droped by 26.7%
compared with the situation in dry conditions. The regression model cannot show
with the help of the data material that the amount of rain or snow is significant for
the number of cyclists, only that the occurrence of rain/snow is significant.

The maximum flow during the morning hours is between eight and nine
o'clock. Cycle flow then is 91.6% higher than during the hour between ten and
eleven o'clock. Maximum flow in the afternoons is between four and five o'clock.

There is not much difference between flows on different days of the week. The
greatest difference is between Friday and other weekdays. On Fridays 7.4% fewer
cycle than on Mondays.

In November the cycle flow is 28% lower than in October. During the winter
months, cycle flow in comparison with October decreases by 41.3% in December
and by 44.2% in January and February. In March the number of cyclists is 23.3%
lower, and in April 4.5% higher, than in October.

Cycle flow varies between the four winter seasons. A comparison between the
seasons shows that cycle flow is lowest in winter 95/96 and, on average, highest
in winter 96/97. The low flow in winter 95/96 is probably due to the fact that it
was an unusually cold winter.
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1 Inledning
1.1 Problemställning
Examensarbetets huvudsakliga uppgift är att försöka förklara cykelflödet vintertid
med hjälp av Vägverkets Väg Väder informations System - VViS. Arbetet går ut
på att hitta samband mellan olika väderförhållanden och cykelflöde vintertid
under fyra vintersäsonger, från och med den 1 oktober till och med den 30 april
under säsongerna 94/95, 95/96, 96/97 och 97/98. Cykelflödet hämtas från en fast
mätpunkt i centrala Gävle och väderdata hämtas från VViS-stationer som ligger i
närheten av cykelpunkten.

1.2 Bakgrund
Examensarbetet är utfört på VTI under vår- och höstterminen 2000. Arbetet är
knutet till ett doktorandprojekt på VTI (Statens väg- och transportforsknings-
institut) med titeln ”Samband mellan drift- och underhållsstandard och effekter för
cykeltrafikanter”. Ett mål i doktorandprojektet är att klarlägga om det är möjligt
att öka andelen cyklister vintertid genom ökade/förbättrade åtgärder inom vinter-
driften. I projektet fanns det ett behov av att klarlägga sambandet mellan vissa
vädersituationer och cykelflöde vintertid för att se hur flexibla cyklister är för
olika väderpåverkan. Detta för att få en klarare bild över hur cykelflödet varierar
vintertid och få en indikation om en effektivare vinterdrift kan få fler att välja
cykeln även under vinterhalvåret.

Målet med doktorandprojektet är inte att få fler cyklister i sig, utan det viktiga
är att minska de korta bilresorna. Om det är möjligt att få fler att cykla i stället för
att ta bilen vid förflyttning korta sträckor, finns miljövinster att göra. Det är
framför allt resor kortare än fem kilometer som är aktuella i det här fallet. Det har
visat sig att en stor andel av dem som cyklar under sommarhalvåret väljer annat
färdmedel vintertid och då ofta personbil.

Syftet med det här examensarbetet är att klarlägga samband mellan olika
väderförhållanden och cykelflöde. Det finns ett intresse i att se hur antalet cyk-
lister varierar för olika väder, som vid exempelvis regn, snö, halka och vind. Det
är även intressant att studera variationer i cykelflödet mellan olika temperatur-
intervall, tidpunkter på dagen, veckodagar osv. Undersökningen kommer att ligga
till grund för vidare studier i doktorandprojektet, men är även intressant för kom-
muner med intresse av en långsiktig planering som främjar cyklandet. Denna
undersökning kan ge kommunerna en indikation av vad som påverkar cyklandet
vintertid. Val av Gävle som stad i undersökningen beror på två saker, dels att den
aktuella cykelmätpunkten har sammanhängande mätdata för hela fyra vintrar, dels
att Gävle geografiskt är en stad som bör ha kalla vintrar med snö och is.

Det har inte tidigare gjorts någon mer omfattande undersökning över cykel-
flöde relaterat till väder som sträcker sig över flera säsonger och har så noggranna
och specificerade väderobservationer för en så lång tid.

1.3 Rapportens struktur
Rapporten är indelad så att kapitel 2 beskriver en mer praktisk bild av vad VViS
är samt beskriver hur cykelmätpunkten ser ut och vart den ligger. Kapitel 3 består
av en teoretisk beskrivning av hur multipel regression och regression med
dummyvariabler fungerar. Det innehåller också en förklaring av hur parvisa
jämförelser mellan olika tillstånd kan göras och hur beräkningarna teoretiskt går
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till. Kapitlet innehåller även en diskussion om varför en transformation av
responsvariabeln bör göras samt hur man kan hitta en lämplig transformation.
Kapitlet avslutas med en matematisk tolkning av en regressionsanalys med ln-
transformation. I kapitel 4 beskrivs hur själva dataarbetet har genomförts, vilka
VViS-stationer som har använts i analysen samt vilka förklaringsvariabler som
ingår i regressionsmodellen. Här beskrivs också vilken regressionsmodell som
slutgiltigt användes och varför denna modell anses som mest fördelaktig. Själva
resultaten och diskussion kring val av variabler presenteras i kapitel 5. Kapitlet
inleds med att beskriva hur den slutgiltiga regressionsmodellen ser ut. Sedan
kommer en analys av resultaten med en diskussion kring de olika förklarings-
variablerna. Detta följs av en generell diskussion av resultaten i kapitel 6. Kapitel
7 är en kort slutsats av arbetet och efter slutsatsen finns det ett avsnitt med flera
appendix.
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2 Praktisk bakgrund
2.1 VViS
VViS står för: Väg Väder informations System och är en sorts vädermätare som
finns utplacerade som stolpar längs våra vägar i hela landet (se figur 2.1). Det
finns år 2000 cirka 660 stycken VViS-stationer i Sverige. Dessa mätstationer är
sammankopplade för att kunna användas som ett beslutsunderlag för bl.a. snöröj-
ning och halkbekämpning på våra vägar. Systemet med VViS stationer varnar när
vägförhållandena blir kritiska. Det lämnar realtidsinformation så att producenter-
na/entreprenörerna hinner vidta åtgärder redan innan den första halkan hunnit
uppstå. Förutom att minska antalet olyckor sparar systemet med VViS pengar
genom en effektivare organisation av vägunderhållet och genom minskad använd-
ning av kemikalier. Mindre kemikalier betyder lägre driftskostnader, minskad for-
donskorrosion liksom minskad inverkan på miljön. Systemet är en nödvändighet
där förebyggande kemisk halkbekämpning används. Genom att använda sig av
VViS-systemet sparar Vägverket mycket pengar.

Figur 2.1  Bild av VViS-station vid Testeboån.

Vägverkets väderinformationssystem är sedan 1992 uppbyggt kring en central in-
samlings- och distributionsenhet med regionala och lokala presentationssystem
vilka bygger på PC-datorer med speciell programvara för Windows. För att få in-
formation från respektive VViS station ringer systemet upp var station varje halv-
timme. Användaren kan spela upp en serie av radar- och satellitbilder, vilket gör
det möjligt att se riktningen på t.ex. en nederbördsfront. Systemet kan också mäta
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frontens hastighet och därigenom göra egna korttidsprognoser om hur vädret ut-
vecklar sig. För mer information, se Vägverkets informationsblad om VViS.

Varje enskild mätstation ger mätdata en gång i halvtimmen i så kallad rådata-
form. I rådataform finns: temperatur på vägyta, temperatur i luft, vindhastighet,
vindriktning, nederbördstyp (regn, snö, snöblandat regn, uppehåll m.m.), neder-
bördsmängd, relativa luftfuktigheten och daggpunktstemperatur. För att samman-
fatta all rådata använder Vägverket i Borlänge ett program som bearbetar väderin-
formation på timnivå, dvs. programmet sammanställer de båda halvtimmes-
värdena till ett värde som gäller för hela timmen. Den väderinformation som kan
fås är: vädersituation, snömängd, regnmängd, lufttemperatur, vägtemperatur,
vindhastighet och vindriktning. De olika vädersituationerna är: uppehåll, regn,
snö, snöblandat regn, halka pga. regn eller snöblandat regn på kall vägbana, halka
pga. att fuktiga/våta vägbanor fryser till, halka pga. måttlig rimfrostutfällning,
halka pga. kraftig rimfrostutfällning, särskilt väder 1, särskilt väder 2 och snödrev
(se villkor för vädersituationerna i bilaga 1).

Programmet ovan renodlar vädersituationerna genom att de är ömsesidigt ute-
slutande, dvs. endast en av vädersituationerna anges. Beräkningsordningen (prio-
riteten) är följande:

1. Särskilt väder 1 och 2
2. Snödrev
3. Snöfall
4. Halka, typ HN (Halka pga. nederbörd)
5. Halka, typ HT (Halka pga. tillfrysning)
6. Halka, typ HR2 (Halka pga. kraftig rimfrostutfällning)
7. Halka, typ HR1 (Halka pga. rimfrostutfällning)

Om det exempelvis snöar under en timme samtidigt som villkoren för snödrev är
uppfyllda, så indikerar programmet vädersituationen snödrev (D) då den enligt
ovan har högre prioritet. Observera att det kan förekomma regnmängd för en halv-
timme samtidigt som det förekommer snömängd för den andra halvtimmen, men
vädersituationen blir snöfall (S) med både regn- och snömängd för angiven
timme.

Det skall nämnas att det inte behöver bli halka bara för att programmet anger
detta. Temperaturen kan mycket väl stiga uppåt igen. Programmet i sig är utfor-
mat så att det försöker efterlikna den situation som utföraren befinner sig i när
denne skall avgöra om en saltning behöver göras.

Hela systemet med vädersituationer används i en ersättningsmodell för att reg-
lera kostnader för vinterväghållning mellan regioner och entreprenörer (beställa-
re/utförare). Regleringen sker i efterhand utifrån den aktuella vinterns karaktär,
vilket anges i form av väderbeskrivningar, dvs. hur många tillfällen med olika
vädertyper som förekommit.

Vädersituationerna snö (S), regn (R), snöblandat regn (SR), uppehåll, snödrev
(D), särskilt väder 1 och 2 (SV1 och SV2) är alltid korrekt angivna. Det är för
halkvariablerna som det kan förekomma avvikelser från verkligheten.

För mer information om väderdata från VViS-systemet se Möller (1997) och
Möller (1998).
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2.2 Cykelmätpunkt
Cykelmätpunkten är placerad i cykelbanan vid teatern längs Norra Kungsgatan i
centrala Gävle (se figur 2.2). Mätningen sker med hjälp av en induktiv slinga som
ligger nedfräst i marken. Mätpunkten har funnits sedan 1994. Det har konstaterats
att det är många personer på väg till och från arbetet samt studerande på
gymnasieskolan Vasaskolan som passerar här. Slingorna är lagda i tre rektanglar
med en diagonal slinga i respektive rektangel. Dessa tre rektanglar ligger
placerade enligt figur 2.3. Placeringen av slingorna är gjord för att minimera
antalet enkelregistreringar då två eller flera cyklar passerar samtidigt. Mätpunkten
registrerar i båda riktningarna men den mäter ej riktningen. Cykelstråket längs
Norra Kungsgatan är högprioriterat vid vinterväghållningen då den ligger så
centralt och dagligen används av många cyklister.

Figur 2.2  Cykelbanan där mätpunkten är placerad. Norra Kungsgatan syns till
vänster om cykelbanan.
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Figur 2.3  Skiss av hur de induktiva cykelmätslingorna vid Norra Kungsgatan är
nedfrästa.

Manuella kontrollmätningar har gjorts, och för dessa har det visat sig att mätaren
gett pålitliga resultat. De kontrollmätningar som gjorts, utfördes då det var bar-
mark. Kontrollmätningar då det förekommit olika is- och snöunderlag är ej gjorda.
Cykelflödena har mätts timme för timme under mätperioden
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3 Teoretisk bakgrund
3.1 Multipel linjär regression
Metoden som används för att försöka beskriva variationer i cykelflödet är multipel
linjär regression, där cykelflödet är responsvariabel och de olika vädersituatio-
nerna är förklaringsvariabler.

3.1.1.1 Modellbeskrivning
För att förklara variationen hos en variabel y, används variationerna i förklarings-
variablerna k1 x,...,x . Det teoretiska linjära sambandet är:

y = kk110 x...x βββ +++ .

I multipel regression används en responsvariabel Y som förklaras med hjälp av
flera prediktorer k1 x,...,x . Låt jy  vara en observation av

jjkk2j21j10j x...xxY εββββ +++++= , n,,1j K=

där jk1j x,...,x  är fixa tal, medan n1,...,εε  är oberoende stokastiska variabler med

väntevärdet E( jε ) = 0, variansen Var( jε ) = 2σ  och där k0 ,...,ββ  är okända

parametrar. Ett antagande om att ( )2
j ,0N~ σε  brukar göras. Modellen innebär att

de stokastiska variablerna n1 Y,,Y K  är oberoende med

E( jY )  = jkk1j10 xx βββ +++ K ; Var( jY ) = 2σ .

Detta system med n ekvationer kan skrivas på matrisform

Y = Xββββ + εεεε

där

Y = 
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För den stokastiska vektorn Y gäller att

E(Y) = Xββββ;  C Y  = 2σ I ,

där I betecknar enhetsmatrisen.

För att skatta de teoretiska parametrarna β används minsta kvadrat metoden som
beräkningsmetod. Den skattade parametervektorn blir

ββββ̂  = (XTX)-1XTy.

Den stokastiska vektorn ββββ̂  har väntevärdet

E(ββββ̂ ) = E((XTX)-1XTY) = (XTX)-1XT E(Y) =

= (XTX)-1XTXββββ = Iββββ = ββββ

och

C β̂  = (XTX)-1XT⋅ 2σ I⋅X(XTX)-1 = 2σ (XTX)-1.

För att kunna få en information om hur bra modellen anpassat sig till data-
materialet används så kallade kvadratsummor för att utvärdera modellen. Den
totala kvadratsumman

( )∑
=

−=
n

1j

2
jTOT yyQ

beskriver den totala variationen kring medelvärdet av y–observationerna. Det är
känt att

REGRRESTOT QQQ += ⇔

( ) ( ) ( )∑ ∑∑
= ==

−+−=−
n

1j

n

1j

2
j

2
jj

2n

1j
j yˆˆyyy µµ

där regressionskvadratsumman REGRQ  jämför skattningen av ( )jYE  = jµ  med y ,
och residualkvadratsumman RESQ  jämför varje observerat värde med skattningen

av ( )jYE , dvs. jkk1j10j xˆxˆˆˆ βββµ +++= K . Residualen jjj ˆye µ−=
approximerar jε .
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Som mått på förklaringsgraden i regressionsanalyser används ofta

TOT

REGR2

Q
Q

R = .

Det kan nämnas att den stokastiska variabeln

( ) ( )1kn~ˆY1Q 2
2n

1j
jj22

RES −−−= ∑
=

χµ
σσ

, om ( )2
j ,0N~ σε

och att

1kn
Qs RES2

−−
=

är en skattning av variansen, där k = antalet förklaringsvariabler och n = antalet
observationer. För att bedöma en modells giltighet studeras vanligtvis residualerna

jjj ˆye µ−=  som approximerar jε . Se även Enqvist (1995), eller Montgomery och
Runger (1994).

3.1.2 Regression med dummyvariabler
För att förklara en modell med dummyvariabler beskrivs inledningsvis en för-
enklad modell. Sätt:

Y - för cykelflöde
KL6 = 1 för timmen mellan klockan sex och sju, 0 annars.
KL7 = 1 för timmen mellan klockan sju och åtta, 0 annars.
KL8 = 1 för timmen mellan klockan åtta och nio, 0 annars.
KL9 = 1 för timmen mellan klockan nio och tio, 0 annars.
KL10 = 1 för timmen mellan klockan tio och elva, 0 annars.

Då ser den förenklade modellen ut så här:

εβββββ +++++= 9KL8KL7KL6KLY 43210 .

Modellen innebär att väntevärdet

( )










+

+
=

.tioochnioklockanmellantimmenför

sjuochsexklockanmellantimmenför
elvaochtioklockanmellantimmenför

YE

40

10

0

ββ

ββ
β

MM

Här blir variabeln KL10 ett grundtillstånd för modellen, dvs. 0β  svarar för vilken
nivå skattningen för KL10 skall ligga. Beroende på vilken timme som analyseras
så blir den betakoefficient som står framför respektive klockslag skillnaden i
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antalet cyklister jämfört med KL10, dvs. för KL8 blir skillnaden i förväntade antal
cyklister till grundtillståndet KL10 alltså 3β -stycken cyklister.

I figur 3.1 följer ett exempel med cykelflöden för KL6, KL7 och KL10, från
den 3 oktober 1994 t.o.m. den 14 oktober 1994. De tre linjerna är regressions-
modellens anpassning till datamaterialet, dvs. betakoefficienterna 100

ˆˆ,ˆ βββ +  och

20
ˆˆ ββ +  (KL8 och KL9 är borttaget ur diagrammet för tydlighetens skull). Dessa

linjer ger de skattade flödesnivåerna för de tre olika timmarna och överensstäm-
melsen med observerade data är som synes god. De skattade flödesnivåerna har
tagits fram med minsta kvadratmetoden.

Om istället KL6 väljs som ett grundtillstånd ger detta helt nya parametrar men
regressionsanalysen blir helt ekvivalent.

0,00
20,00
40,00

60,00
80,00

100,00
120,00

140,00
160,00

180,00

94-10-02 94-10-04 94-10-06 94-10-08 94-10-10 94-10-12 94-10-14

Datum

Cykelflöde

y - kl6
y - kl7
y - kl10
skattad nivå KL6
skattad nivå KL7
skattad nivå KL10

Figur 3.1  Med hjälp av minsta kvadratmetoden skattade flödesnivåer för KL6,
KL7 och KL10.

Modellen ovan är en förenklad analys för att åskådligöra användningar av
dummyvariabler.

En annan modell kan innehålla t.ex. veckodagar, där Y är cykelflöde och för-
klaringsvariablerna uteslutande dummyvariabler för MÅN, TIS, ONS ,TOR och
FRE. Modellen blir då

εβββββ +++++= FRETORONSTISY 43210 ,

med väntevärdet

( )
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Beteckningarna är de samma som för modellen innan, men här är det nya
parametervärden för betakoefficienterna. Här är då måndag ett grundtillstånd, dvs.
värdet på 0β -skattningen ger det förväntade antalet cyklister på en måndag och
antalet cyklister som kommer till för en tisdag blir då värdet 10 ββ + .

En utökad modell med både dummyvariablerna KL6, KL7, …, KL10 och
MÅN, TIS, …, FRE kan se ut så här

εβββββ +++++++= FRETIS9KL6KLY 85410 KK

och den har väntevärdet

( )
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++
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Modellen kan alltså inkludera flera uppsättningar av dummyvariabler. För mer in-
formation om hur dummyvariabler används och tolkas, se Draper och Smith
(1981), eller Weisberg (1985).

3.1.3 Parvisa jämförelser mellan betakoefficienter
Det kan vara intressant att titta på om det finns signifikanta skillnader mellan
olika betakoefficienter. Teoretiskt fungerar det likadant som när enskilda beta-
koefficienters signifikanstestas. Antag modellen

εβββ +++= kk110 xxY K , där ~ε  ( )2,0N σ .

Detta ger

ββββ̂  ~ N ( )
ββββ

ββββ ˆ,C , där iβ̂  ~ ( )iii cN ,ββββ .

Kovariansmatrisen för β̂ -koefficienterna betecknas

ββββ̂
C  = 
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där )ˆ,ˆ(Kovc jiij ββ= . Genom att skatta variansen 2σ  får man den skattade

kovariansmatrisen 
ββββ̂

Ĉ .

Det är känt att

( ) ( )1knt~
ĉ

ˆ

ii

ii −−− ββ  (Gossets sats, se bilaga 3).

Med sannolikhet 1-α  gäller att

αββ
αα −=










−−<−<−−− 1)1kn(t

ĉ

ˆ
)1kn(tP 2/

ii

ii
2/ ,

vilket ger konfidensintervallet för iβ :

( )( )ii2/i ĉ1kntˆI
i

⋅−−= αβ β m

med konfidensgraden 1-α .

Konfidensintervall för parvisa jämförelser skapas på liknande sätt. Den skattade
variansen för ji

ˆˆ ββ −  skrivs

( ) 







−








−=

1
1

ĉĉ
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11v̂
jjji

ijii                             ⇒

( ) ( ) ( ) α
ββββ

αα −=









−−<

−−−
<−−− 11knt

v̂

ˆˆ
1kntP 2/

jiji
2/       ⇒

( )( )v̂1kntˆˆI 2/jiji
⋅−−−=− αββ ββ m .

3.2 Transformation av responsvariabel
Ett väsentligt antagande i samband med regressionsanalys är att ( )jVar ε  är
konstant. För att uppnå detta kan det behövas en transformation av respons-
variabeln. Att välja en variansstabiliserande transformation kan ibland vara svårt
då variansen oftast är okänd. Ett sätt att hitta en lämplig transformation till
datamaterialet kan vara att hitta en konstant som gör att standardavvikelsen från y
är proportionell mot väntevärdet av y upphöjt till en potens α (Montgomery,
1996) sådan att

αµσ ∝y ,
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där ( ) µ=yE . Målet är att hitta en transformation som ger en konstant varians.
Antag att transformationen ser ut som

( ) λyyg = .

Derivatan av funktionen blir då

( ) 1yyg −⋅=′ λλ .

Taylorutveckling ger

( ) ( ) ( )( )µµµ −′+≈ YggYg .

Variansberäkningen för ovanstående uttryck blir

( )( ) ( )( ) ( )YVargYgVar 2 ⋅′≈ µ  (Gauss approximationsformel,
                (Blom, 1984))  

Standardavvikelsen blir då

( )( ) ( ) ( ) αλ µµλµ ⋅⋅⋅=⋅′≈ − cYDgYgD 1 = 1c −+⋅⋅ αλµλ .

Då gäller att standardavvikelsen för g(y) är proportionell mot väntevärdet sådant
att

( )
1

Yg
−+∝ αλµσ  .

Om då αλ −=1  så blir variansen till det transformerade datamaterialet ungefär
konstant.

3.2.1 Empiriskt val av α
Ett approximativt värde på α  kan beräknas fram med det befintliga datamaterialet
då

αµσ iyi
∝ ⇔

αµθσ iyi
⋅= ,

där θ är en proportionalitetskonstant. Logaritmering på båda sidor ger:

iy lnlnln
i

µαθσ ⋅+= .

I ett diagram där 
iylnσ  plottats mot iln µ  ger en linje med lutningen α  som talar

om vilken transformation som är lämplig. För α = 1, dvs. λ = 0 blir transforma-
tionen enligt Montgomery (1996) en ln-transformation av responsvariabeln och
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denna transformation kommer att visa sig vara den bästa för det aktuella
datamaterialet, se kap.4.9.

3.3 Matematisk tolkning av en regressionsanalys med
ln-transformation

Antag en regressionsmodell ln(1+Y). Då blir

1eY kk110 xx −= ++++ εβββ K .

Antag vidare att modellen innehåller förklaringsvariablerna från kapitel 3.1.2, dvs.
dummyvariabler för fem olika timmar, KL6, KL7, KL8, KL9 och KL10, där
endast de fyra första ingår i modellen. För att jämföra två olika tidpunkter,
exempelvis KL9 och KL10, antages alla andra förhållanden vara konstanta och för
att underlätta jämförelsen försummas den negativa konstanten –1 i formeln ovan.
Detta kan i denna undersökningen motiveras med att flödena är ganska stora och
felet blir därmed försumbart. Välj tidpunkterna KL9 och KL10. Förhållandet
mellan dessa blir då

εεβ ′−⋅= ee
Y
Y

9KL

10KL

9KL .

Användning av Gauss approximationsformel (Blom G, 1984) för väntevärde ger

9KLe
Y
YE

10KL

9KL β≈







.

Här uttrycker 9KLeβ  det förväntade flödet för KL9 jämfört med flödet KL10 vid för
övrigt samma förhållanden. Kvoten ovan kan eventuellt uttryckas i procent. Den
multiplikativa strukturen gör att det är naturligt att studera varje grupp av
variabler för sig, se vidare kapitel 5.2.
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4 Undersökningens uppläggning och utförande
Arbetet går ut på att hitta samband mellan olika väderförhållanden och cykelflödet
vintertid. Cykeldata hämtas från en cykelmätpunkt inne i centrala Gävle och
väderdata hämtas från olika VViS-stationer i geografisk närhet av Gävle. Data
analyseras för tiderna fr.o.m. 1 oktober t.o.m. 30 april, under fyra säsonger.
Säsongerna är 94/95, 95/96, 96/97 och 97/98.

4.1 Inhämtning av cykeldata
Tömningen av mätdata sker manuellt på plats vid cykelmätpunkten och data läggs
sedan in i ett externt dataprogram. Korrigeringar för sommar-/normaltid görs
manuellt när mätdatorn töms på mätdata. Mätdata hämtas i regel en gång i måna-
den, men ibland kan det dröja flera månader då lagringskapaciteten är ganska stor
i mätdatorn ute vid cykelmätpunkten.

Här har manuella kontroller gjorts för att se vid vilken tid och vilket datum där
sommar-/normaltidsförskjutningen försvinner i mätdata. Ofta har det dröjt cirka
en månad innan mätdatorn korrigerats, vilket har lett till felsökning veckovis för
att se om de regelbundet återkommande maxflödestimmarna under dagen har för-
skjutits framåt/tillbaka en timme, för att sedan gå in korrigera tillbaka de dagar
som legat fel en timme i mätdata. För en säsong varade förskjutningen av mätdata
i flera månader. Detta berodde på att det överhuvudtaget inte hade gjorts någon
manuell korrigering utav normaltidsinträdet.

4.2 Val av VViS-stationer
VViS-stationerna är utplacerade längs våra vägar vilket innebär ger ett ganska
långt avstånd mellan väderstationerna och cykelmätpunkten. Den närmsta väder-
mätstationen ligger ca nio kilometer norr om Gävle (räknat fågelvägen från mät-
punkten). Då mätdata registreras så ofta förekommer det vissa tider bortfall av
mätdata ifrån VViS-stationen. För att få så fullständiga mätdata som möjligt an-
vänds reservstationer, tre stycken i fallande prioritetsordning, och en huvudmät-
station. Första reservstationen är den station som ligger närmast av de tre reserv-
stationerna från Gävle räknat, dvs. fallande prioritet bland reservstationerna ger
längre avstånd till cykelmätpunkten.

Som huvudmätstation används en station (nr 2132) som ligger ca nio kilometer
norr om Gävle, längs E4 vid Testeboån. Som reservstation används, i fallande
prioritetsordning, reservstation 1 (nr 2102) längs väg 80 vid Forsbacka (ca 15
kilometer väster om Gävle), reservstation 2 (nr 310) längs väg 76 vid Överboda
(ca 18 kilometer öster om Gävle) och reservstation 3 (nr 2131) längs E4 vid
gränsen mellan Gävleborg- och Uppsala län (ca 20 kilometer sydost om Gävle)
(se figur 4.1). Samtliga mätare är av MS-3 typ.
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Reservstation
2102, Forsbacka Huvudstation

2132, Testeboån

Reservstation
2131, länsgränsen

Reservstation
310, Överboda

Figur 4.1  Översiktskarta över Gävle med omnejd.
Ur Sverigekartan © Lantmäteriet
Medgivande L2000/2293

Då samtliga fyra stationer inte har varit installerade och i drift fr.o.m. 1994, så har
huvudstationen varierat för olika år. Under säsongen 94/95 har station 310 använts
som huvudstation för alla värden utom vind, där 2102 har använts som huvud-
station. Det beror på att station 2102 endast kunde ge vinddata eftersom givaren
inte var fullt utrustad den här säsongen och 2102 anses spegla vindförhållandena
för 2132 bättre än station 310 som ligger närmare kusten. Säsongen 95/96 har
station 2102 använts som huvudstation, medan för säsongerna 96/97 och 97/98
har station 2132 använts som huvudstation. Station 2131 har inte gått in som
reservstation för någon av säsongerna.
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4.3 Arbetet med korrigering av VViS väderdata
Vid analysen av VViS-data upptäcktes att programmet som sammanställer rådata
från VViS-stationerna inte har fungerat korrekt när det beräknat fram data för de
olika väderkolumnerna (se bilaga 2). Här har författaren fått gå in i rådata och lista
ut vad programmet har gjort för fel och rapportera vidare för korrigering för att
sedan få en helt ny körning från VViS-databasen. Själva programmet för
sammanställning av VViS-data drivs från Vägverket i Borlänge.

Det är en ganska lång arbetsprocess att sammanställa data på ett hanterbart
format och gå igenom de nya datakörningarna för att se så att de är korrekta. Det
har blivit ett antal nya körningar då felen har varit ganska många.

Tyvärr har det visat sig att det inte finns någon kontroll i programsystemet
huruvida de insamlade mätvärdena är rimliga. Då vädermätarna för enstaka tim-
mar ibland ger ifrån sig orimliga värden, som t.ex. +42°C i temperatur i vägytan
för november månad, får man falska angivelser som i sin tur leder till missvisande
resultat i analysen om man inte går in och korrigerar för hand. Detta har tyvärr lett
till att halkvariablerna som beror på den relativa luftfuktigheten måste plockas
bort ur analysen, då programmet inte heller där har någon rimlighetskontroll av
mätvärdena. Det visade sig att det inte gick att få ut några halkvariabler för en hel
säsong eftersom huvudmätstationen hade givit 0% i luftfuktighet för alla halv-
timmar hela säsongen. Ett annat problem var att huvudmätstationen under
säsongen 97/98 troligen hade hängt sig och gav 99% luftfuktighet för mer än en
tredjedel av mäthalvtimmarna, vilket i sin tur ledde till alldeles för många och
falska halkindikationer. För en mer specifik beskrivning av vädersituationerna, se
bilaga 1.

Några av felen som upptäcktes i VViS-data kan bero på att vissa typer av data
inte använts på det sätt som Vägverket brukar göra i sina modeller. För att få en
inblick i vilka fel som förekommit så finns det en lista med de felaktigheter som
upptäcktes i bilaga 2. Listan finns med för att ge en inblick i vilka fel som har
uppkommit under arbetets gång, samt att ge en information om felkällor för att
stödja framtida arbete och förbättringar av VViS-systemet.

4.4 Val av vädervariabler i analysen
Eftersom vissa stationer hade så opålitliga luftfuktighetsgivare var det nödvändigt
att plocka bort variabler som berodde på den relativa luftfuktigheten. Detta inne-
bär att rimfrosthalkorna HR1 och HR2 är bortplockade från analysen och genom
att för hand gå in i rådata har även de HT som beror på den relativa luftfuktig-
heten plockats bort. De indikationer av HT som har berott på att det regnat eller
fallit snöblandat regn har dock behållits. Det finns en liten möjlighet att någon
halka kan ha missats pga. att det varit en orimlighet i vägtemperaturen för just den
timmen.

Särskilt väder 1 (SV1) och snödrev (D) har slagits ihop till en enda vädersitua-
tion som får den nygamla beskrivningen snödrev (D). Hopslagningen beror på att
det var väldigt sällsynt med SV1-indikationer under de fyra säsongerna, samtidigt
som SV2 aldrig förekom.

4.5 Arbetet med databehandlingen
Det har varit stora mängder data att behandla. En säsong från den 1 oktober till
den 30 april består av totalt 5088 timmar/mätobservationer. Det blir totalt 20 376
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mättimmar för fyra säsonger (skottår 1996). Även rådata har analyserats för de
olika väderstationerna. Här finns det cirka 10 000 mätobservationer per mätstation
för en säsong. De körningar som fås från programmet som behandlar VViS-data
ligger lagrat på ett visst format i Excel. Här har det varit nödvändigt att skriva
program i Visual Basic för att få data i rätt form och format.

Mycket arbete har lagts ned på att kontrollera så att programmet som samman-
ställer rådata från VViS-stationerna har gjort rätt. När fel har hittats så har det
varit tvunget att begära nya programkörningar ifrån Borlänge för att se om de nya
körningarna från programmet med tillrättade fel har sammanställt väderdata
korrekt, eller ytterligare rättningar måste göras.

Ett flertal program i Visual Basic har skrivits för att behandla och beräkna fram
allt datamaterial. Bland annat gjordes ett program för att beräkna fram vinddata
för vissa månader där Vägverkets program, som sammanställt VViS-data, har
gjort fel och i stället angett bortfall när det i själva verket funnits data att tillgå.

För alla de tillfällen där programmet för enstaka mätdata har angett bortfall
eller att angivelserna har varit orimliga har (då det funnits korrekta angivelser i rå-
data) korrigeringar gjorts för hand. Orimliga regnmängdsangivelser, lufttempera-
turer och vindhastighetsangivelser har plockats bort från datamaterialet. Om det
har varit mer än en timmes bortfall för någon väderangivelse och inga värden har
funnits i rådata för någon av stationerna, så har timangivelsen blivit en tom till-
delning (s.k. ”missing value”). För bortfall av endast en timme beräknar program-
met automatiskt fram ett värde med hjälp av föregående och efterkommande
timme.

Rimfrosthalkorna, HR1 och HR2, samt de halkangivelserna i HT som beror på
den relativa luftfuktigheten har plockats bort pga. de opålitliga luftfuktighets-
givarna.

4.6 Förklaringsvariabler
I den analys som gjorts för att ta fram en modell som syftar till att beskriva sam-
bandet mellan cykelflöde och väderförhållanden vintertid, har en mängd variabler
studerats. Flertalet variabler är hämtade direkt ur Vägverkets program som be-
skriver vädersituationer utifrån rådata från VViS. De flesta av förklaringsvariab-
lerna är dummyvariabler och dessa hör ihop i olika grupper. En grupp av dummy-
variabler är temperaturindelningen. Andra grupper är vädersituationerna, klock-
slagen, månaderna, veckodagarna och säsongerna. Den enda linjära förklarings-
variabeln i modellen är vindhastigheten.
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Nedan listas de förklaringsvariabler som använts:

Kommentarer:

SKOLLOV 1 för dagar då det är skollov, 0 annars.
15 ≤ temp 1 för givet temperaturintervall, 0 annars.
10 ≤ temp < 15 
5 ≤ temp < 10 
1 ≤ temp < 5 
-1 ≤ temp < 1 
-5 ≤ temp < -1 
-10 ≤ temp < -5 
-15 ≤ temp < -10
temp < -15
VINDHAST Vindhastighet i m/s.
V_UPPEHÅLL 1 för vädersituation uppehåll, 0 annars.
V_REGN 1 för vädersituation regn, 0 annars.
V_SNÖ 1 för vädersituation snö, 0 annars.
V_SR 1 för vädersituation snöblandat regn, 0 annars.
V_HN 1 för vädersituation halka pga. nederbörd, 0 annars.
V_HT 1 för vädersituation halka pga. tillfrysning, 0 annars.
V_DREV 1 för vädersituation snödrev, 0 annars.
KL6 1 för timmen mellan klockan sex och sju, 0 annars.
KL7 1 för timmen mellan klockan sju och åtta, 0 annars.
KL8 1 för timmen mellan klockan åtta och nio, 0 annars.
KL9 1 för timmen mellan klockan nio och tio, 0 annars.
KL10 1 för timmen mellan klockan tio och elva, 0 annars.
OKT 1 för oktober månad, 0 annars.
NOV 1 för november månad, 0 annars.
DEC 1 för december månad, 0 annars.
JAN 1 för januari månad, 0 annars.
FEB 1 för februari månad, 0 annars.
MAR 1 för mars månad, 0 annars.
APR 1 för april månad, 0 annars.
MÅN 1 för veckodag måndag, 0 annars.
TIS 1 för veckodag tisdag, 0 annars.
ONS 1 för veckodag onsdag, 0 annars.
TOR 1 för veckodag torsdag, 0 annars.
FRE 1 för veckodag fredag, 0 annars.
S_94_95 1 för säsongen 94/95, 0 annars.
S_95_96 1 för säsongen 95/96, 0 annars.
S_96_97 1 för säsongen 96/97, 0 annars.
S_97_98 1 för säsongen 97/98, 0 annars.
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4.7 Utseende av en otransformerad modell
En otransformerad modell för förklaringsvariablerna ovan ser ut som följande:

+−<++>=++= 15temp15tempSKOLLOVY 9210 ββββ K

+++++ DREV_VREGN_VVINDHAST 161110 βββ K

+++++++ APRNOV9KL6KL 26212017 ββββ KK

++++++ 97_96_S96_95_SFRETIS 32313027 ββββ K

εβ ++ 98_97_S33 ,

där variablerna 5 <= temp < 10, V_UPPEHÅLL, KL10, OKT, MÅN och S_94_95
ingår i det så kallade grundtillståndet för modellen.

Vid uppdelning av temperaturintervall har hänsyn tagits till de intervall som för
undersökningen skulle vara intressanta. Därför har ett intervall skapats kring 0°C.
I grundtillståndet används temperaturintervallet plus fem till plus tio grader av den
anledningen att det tillståndet mer hör ihop med hösten under oktober månad.

4.8 Filtrering
För att undersöka ett kontinuerligt och återkommande flöde under förmiddagarna
har timmarna för tidpunkterna 6, 7, 8, 9 och klockan 10, dagarna måndag till
fredag använts. Tidpunkterna har valts med hänsyn till att valet av färdmedel till
och från jobb och skola görs på morgonen.

Då det intressanta är att försöka att analysera variationer i cykelflödet som
beror på väderomständigheterna filtreras variationer som beror av andra orsaker
bort. Exempelvis tas helger och helgdagar bort, eftersom det då är ett mycket lägre
flöde som inte kan kopplas samman med vardagsflödet där cykelresor till och från
jobb och skola dominerar. Alltså har lördagar och söndagar plockats bort. Jul-
helger fr.o.m. 20 december t.o.m. trettondehelgen, påsken fr.o.m. skärtorsdag
t.o.m. annandag påsk, valborgsmässoafton samt fredagen innan alla helgons dag
har också plockats bort ur analysen.

4.9 Transformation av modellen
En analys med otransformerad responsvariabel, där Y = cykelflödet och med för-
klaringsvariabler enligt kapitel 4.7 ovan ger en väldigt skev och strutliknande resi-
dualplott (se figur 4.2). Detta tyder på att en transformation av Y–variabeln är att
föredra.
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Figur 4.2  Ostandardiserade residualer plottade mot ostandardiserade skattade
y –värden.

Cykelflödet i modellen skulle kunna antas som Poissonfördelat. Då skulle det
ligga nära till hands att använda en så kallad iterativ viktningsmetod, som går ut
på att iterativt beräkna fram en vikt som sedan tas med i den slutliga regressions-
analysen för att kompensera den stora variansspridningen (Dobson, 1990). Det
visar sig att för en sådan modell har utskriften mellan residualer och skattade y-
värden en överspridning vilket gör att modellen inte ger så god anpassning till
datamaterialet. Den iterativa viktningsmetoden klarar inte av att ta hänsyn till de
stora variansskillnaderna (se figur 4.3).
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Figur 4.3  Ostandardiserade residualer plottade mot ostandardiserade skattade
y-värden för en iterativ regressionsmodell med cykelflöde som Y-variabel.

Det finns i detta fall en nackdel med att behålla responsvariabeln otransformerad i
en så kallad additiv modell. Verkligheten här är inte så linjär som en sådan modell
antar. Exempelvis så säger resultatet för de skattade betakoefficienterna i den
iterativa modellen att det är cirka fem personer färre som cyklar då det regnar,
oavsett månad. Modellen tar alltså inte hänsyn till att det cyklar fler under en
timme på hösten jämfört med en timme på vintern, vilket ger en falsk återspegling
av verkligheten.

4.9.1 Lämpligt val av transformation
För att hitta en lämplig transformation gäller det att hitta de faktorer som gör att
variansen varierar så kraftigt. I modellen antogs de olika tiderna, KL6, KL7, KL8,
KL9, KL10 och temperaturskillnaderna vara de faktorer som påverkar cykelflödet
mest.

Cykeldata och temperatur selekterades ut för varje timme som användes i ana-
lysen. För t.ex. KL6, timmen mellan sex och sju, sorterades y-värdet (cykelflödet)
efter stigande temperatur. Därefter beräknades ett medelvärde för de sorterade y-
värdena (50 värden i varje) och varianser skattades för varje grupp, dvs.:

j6y , j = 1,…,11

j6ys , j = 1,…, 11

vilket gav elva grupper för varje timme.
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Samma sak beräknades för varje timme, KL7, KL8, KL9, KL10 vilket totalt gav
fem olika medelvärdgrupper med elva medelvärden och skattade varianser,

ijy , i = 6,…,10, j = 1,…,11

ijys , i = 6,…,10, j = 1,…,11

Dessa medelvärden och varianser ln-transformeras för att sedan göra en regres-
sionsanalys med 

ijysln  som responsvariabel, dvs.:

εγγ ′++= ij10y ylnsln
ij

,

där 1γ  motsvarar den lutningskoefficient α som beskrivs i kapitel 3.2.1.

Regressionsanalysen gav att 1̂γ ≅  1,034, dvs. α ≈  1 vilket enligt Montgomery ger
att en ln-transformation skulle vara lämpligt, se kap. 3.2.

Ny responsvariabel blir ln(1+Y), där ettan tas med för att undvika ln(0), dvs.

Y* = ln(1+Y).

5,55,04,54,03,53,02,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

Figur 4.4  Ostandardiserade residualer plottade mot ostandardiserade skattade
y*-värden för ln(1+Y).

Spridningen av residualerna blir mycket bättre för denna transformationen. Strut-
formen är borta och likaså skevheten. I figur 4.4 syns att modellen haft svårt att
kunna förklara vissa observationer som ligger under den stora gruppen av
residualer, men resultatet i sig är betydligt bättre än föregående modeller.
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5 Resultat och diskussion
5.1 Presentation av modellen
Modellen som analyseras har följande utseende:

( ) +−<++>=++=+ 15temp15tempSKOLLOVY1ln 9210 ββββ K

+++++ DREV_VREGN_VVINDHAST 161110 βββ K

+++++++ APRNOV9KL6KL 26212017 ββββ KK

+++++ 97_96_S96_95_SFRETIS 32313027 ββββ K

εβ ++ 98_97_S33

Regressionsanalysen får en förklaringsgrad på 73,8%, se tabell 1. Detta innebär att
regressionsmodellen lyckats att förklara variationerna för cykelflödet riktigt bra.

Tabell 1  Förklaringsgrad för modellen.

Model Summaryb

,859 ,738 ,734
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Dependent Variable: ln(1+Y)b. 

Histogrammet för de standardiserade residualerna i figur 5.1 har en ganska god
normalfördelning. Kanske något utdragen i den vänstra flanken, men annars
passar normalfördelningen ganska bra.

I analysen uteslöts automatiskt dummyvariabeln V_HT, halka pga. tillfrysning
ur analysen. Anledningen är att vädersituationen förekommer sällan under vint-
rarna och under förmiddagstimmarna mellan sex och elva är antalet observationer
antagligen lika med noll.
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Figur 5.1  Histogram med standardiserade residualer för modellen med normal-
fördelningskurva inritad.

Det finns många intressanta sätt att försöka utvärdera och förbättra modellen. Så
som modellen är presenterad i tabell 2 har visat sig vara det mest optimala sättet
samtidigt som den är lättförståelig. En del av förklaringsvariablerna i tabell 2 är
som synes inte signifikanta och skulle falla bort om en bakåtelimination hade
gjorts. Varför har då inte detta gjorts? Svaret är att grupperna med förklarings-
variabler tillsammans ger en mer överskådlig bild över läget. Det är intressant att
se alla skattade betakoefficienter för hela dummygruppen. Tabellen blir i sin hel-
het mer informativ. Det kan nämnas att reducering av modellen med hjälp av
bakåtelimination har provats och det visar sig att det inte påverkar förklaringsgrad
och residualkvadratsummor något nämnvärt.
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Tabell 2  Tabell med skattade betakoefficienter för modellen.

Coefficientsa

4,403 ,029 149,321 ,000
-,155 ,021 -,078 -7,353 ,000
,309 ,213 ,015 1,446 ,148

4,917E-02 ,041 ,014 1,211 ,226
-9,81E-02 ,021 -,076 -4,689 ,000

-,215 ,023 -,152 -9,369 ,000
-,207 ,024 -,142 -8,710 ,000
-,338 ,029 -,162 -11,547 ,000
-,445 ,038 -,145 -11,638 ,000
-,354 ,063 -,065 -5,623 ,000

-2,93E-02 ,005 -,071 -5,924 ,000
-,143 ,041 -,037 -3,489 ,000
-,137 ,022 -,068 -6,228 ,000

6,262E-02 ,213 ,003 ,294 ,769
-,310 ,064 -,050 -4,815 ,000
-,148 ,103 -,015 -1,442 ,149
-,248 ,019 -,170 -12,951 ,000
,458 ,019 ,314 23,973 ,000
,650 ,019 ,448 34,399 ,000

-,197 ,019 -,136 -10,519 ,000
-,328 ,023 -,207 -14,370 ,000
-,533 ,026 -,284 -20,712 ,000
-,583 ,026 -,311 -22,253 ,000
-,584 ,025 -,366 -23,756 ,000
-,265 ,024 -,167 -11,276 ,000

4,424E-02 ,023 ,026 1,922 ,055
2,307E-02 ,019 ,016 1,218 ,223
-1,75E-02 ,019 -,012 -,928 ,354
-2,15E-02 ,019 -,015 -1,141 ,254
-7,64E-02 ,019 -,052 -3,965 ,000

-,203 ,019 -,153 -10,846 ,000
,125 ,018 ,095 7,065 ,000

5,547E-02 ,018 ,042 3,078 ,002

(Constant)
SKOLLOV
temp >= 15
10 <= temp < 15
1 <= temp < 5
-1 <= temp < 1
-5 <= temp < -1
-10 <= temp < -5
-15 <= temp < -10
temp < -15
VINDHAST
V_REGN
V_SNÖ
V_SR
V_HN
V_DREV
KL6
KL7
KL8
KL9
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
TIS
ONS
TOR
FRE
S_95-96
S_96-97
S_97-98

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ln(1+Y)a. 

5.2 Analys av resultaten
I tabell 2 ovan presenteras alla förklaringsvariabler utom VINDHAST och SKOL-
LOV som grupper av uteslutande dummyvariabler. Vid diskussion av modellen
tolkas VINDHAST som en grupp och SKOLLOV som en grupp. Den multi-
plikativa strukturen hos modellen gör att tolkningarna för olika grupper av vari-
abler kan göras separat. En sådan uppdelning åskådliggör tendenser i data-
materialet, även om ett direkt orsakssamband inte kan visas. Modellen ser ut som
följer:
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⋅⋅⋅⋅≈ ⋅+⋅+⋅+⋅⋅ FRETORONSTISSKOLLOV 2928272610 eeeY ββββββ K

εβββ ee 98_97_S97_96_S96_95_S 323130 ⋅⋅ ⋅+⋅+⋅ ,

där εe  är slumpvariationen för modellen. Här är det tänkt att varje grupp av
variabler består av en exponentialfaktor. Resultatet av regressionsanalysen i tabell
2 tolkas för en sådan grupp av variabler åt gången, dvs. för den aktuella faktorn.
För veckodagar blir faktorn

FRETORONSTIS 29282726e ⋅+⋅+⋅+⋅ ββββ .

Faktorn 0eβ ger approximativt det förväntade flödet för det generella grund-
tillståndet KL10, måndag, oktober månad, säsongen 94/95, vädersituation uppe-
håll och temperaturintervallet fem till tio grader. Detta ger

≅= 403.4ˆ ee 0β  81.7 cyklister.

Generellt gäller att en negativ betakoefficient innebär att det förväntade flödet är
lägre än för grundtillståndet och en positiv betakoefficient innebär ett större flöde.
Den aktuella sifferindexeringen framför betakoefficienten skrivs som en bokstavs-
beteckning i de följande resultaten, t.ex. så betecknas 26β  i stället som TISβ . Detta
bara för att inte skapa förvirring om vilken betakoefficient det diskuteras kring.

5.2.1 Skollov
Då cykelmätpunkten ligger nära Vasaskolan är det naturligt att ta hänsyn till de
skollov som förekommer under vintrarna. I modellen är faktorn





=⋅

skollovvide
skollovärejdetdå1

e
SKOLLOV

SKOLLOV SKOLLOV
β

β

Förklaringsvariabeln SKOLLOV fick i analysen en betaskattning på
≅SKOLLOVβ̂ - 0.155. Det cyklar i snitt 856.0e SKOLLOV

ˆ ≅β  jämfört motsvarande för-
hållande då det inte är skollov, dvs. 14,4% färre under tiden som det är skollov på
Vasaskolan.

De skollov som finns medtagna i förklaringsvariabeln är de årligen återkommande
loven, som veckan i alla helgons dag, sportlov och påsklov. Jullovet kommer inte
med i analysen då den tiden är bortfiltrerad, se kap. 4.8

5.2.2 Temperatur
Temperaturen är i modellen indelad i nio intervall. I tabell 2 syns att andelen
cyklister ökar för högre temperaurintervall.

För -1≤ temp < 1, ett intervall som ligger under grundtillståndet  5 ≤ temp < 10,
blir andelen cyklister 19,3% färre. Detta intervall ( -1≤ temp < 1) kan väl anses
som det mest kritiska ur halksynpunkt då intervallet sträcker sig om båda sidor av
nollstrecket.
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För temperaturer i intervallet –5 ≤ temp < -1 minskar andelen cyklister igenom-
snitt med 18,7% i förhållande till antalet cyklister i intervallet 5 ≤ temp < 10. När
temperaturen sjunker ner i intervallet –10 ≤ temp < -5 minskar andelen cyklister
med 28,7%, jämfört mot 5 ≤ temp < 10.

För intervallet –15 ≤ temp < -10 sjunker cykelflödet med 35,9% jämfört med
temperaturen för grundtillståndet i modellen 5 ≤ temp < 10.

Andelen cyklister är lägre för varje temperaturintervall som ligger under själva
grundtillståndet 5 ≤ temp < 10 (se tabell 2). Noterbart är att betakoefficienten för
det sista intervallet 354.0ˆ

15temp −≅−<β  är större än föregående intervall, där

445.0ˆ
10temp15 −≅−<<=−β . Anledningen kommer troligen utav att det är ett mindre

antal observationer för det lägre intervallet vilket gör att slumpvariationer i större
utsträckning har påverkat resultaten.

Cykelflödena i temperaturintervallen 10 ≤ temp < 15 och temp > 15 avviker
inte signifikant från flödet i grundtillståndet. Det beror till största sannolikhet på
att det väldigt sällan är så höga temperaturer under förmiddagstimmarna varken i
oktober eller i april, vilket medför att antalet observerade värden med tempera-
turer i dessa intervall blir få.

5.2.3 Vindhastighet
Vindhastigheten i modellen är en linjär variabel med måttet meter per sekund.
Försök med att gruppera vindhastigheten i intervall med hjälp av dummyvariabler
gjordes, men resultatet i sig blev sämre vilket ledde till att vindhastigheten behölls
linjär. Residualkvadratsumman blev sämre för modellen med vindhastigheten
uppdelad med hjälp av dummyvariabler.

I modellen blir andelen cyklister som cyklar då det blåser X0293.0e ⋅− , där X mäts
i m/s. Om det exempelvis blåser 4 m/s blir andelen cyklister 889.0e 40293.0 ≅⋅− , dvs.
i genomsnitt 11,1% färre än då det är vindstilla.
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Figur 5.2  Andel cyklister för vindhastighet 0-8 m/s, dvs. XVINDHASTe ⋅β , där X är
vindhastigheten i m/s.

I figur 5.2 visas hur andelen cyklister avtar med tilltagande vindhastighet.

5.2.4 Vädersituationer
Här presenteras de variabler som har beräknats med hjälp av Vägverkets VViS-
stationer. I modellen har vädersituationen V_HT uteslutits ut analysen på grund av
för få observationer i detta tidsintervall. Grundtillståndet är vädersituationen uppe-
håll (V_UPPEH), dvs. alla andra vädersituationer är beräknade och jämförda mot
V_UPPEH.

I modellen med de skattade koefficienterna (tabell 2) syns direkt att både
V_REGN och V_SNÖ har en negativ betaskattning, dvs. andelen cyklister
minskar då det förekommer regn eller snö.

Faktorn som rör vädersituationerna är 1 för grundtillståndet och då blir faktorn
(se kapitel 3.3) för V_REGN: 867.0ee 143.0ˆ

REGN_V ≅= −β , dvs. för situationen då det
förekommer regn är det 13,3% färre som cyklar jämfört med då det är uppehåll
och för tillfällen då det förekommer snöfall under en timme är det 12,8% färre
som cyklar.

I modellen har försök gjorts med att dela upp regn- och snötillfällena i två kate-
gorier, lite snö/regn och mer snö/regn. I ett försök att dela upp regn- och snö-
mängderna användes SMHI:s Handbok för Väderobservation för att hitta lämpliga
gränser för indelning av två intervall. Försök gjordes med två vädersituationer
regn, V_REGN < 1 mm och V_REGN ≥ 1 mm och två vädersituationer snö,
V_SNÖ < 10 mm och V_SNÖ ≥ 10 mm (snömängd mätt i mm snötäcke).

Det visar sig att en uppdelning med två olika mängdintervall gör att ingen av
de två variablerna blir av signifikant betydelse, varken för snö- eller regnmäng-
den. Det har gjorts ytterligare försök att dela upp i två mängdintervall, för snö
respektive regn, genom att prova att välja andra mängdgränser. Detta för att rent
experimentellt se om någon av de två koefficienterna för snö eller för regn blir
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signifikanta i modellen, men det gick ej att hitta några sådana intervall för för-
middagstimmarna. Alltså så går det inte med hjälp av datamaterialet att hitta att
regn- och snömängden har betydelse för cyklisterna utan endast att vädersitua-
tionen V_REGN och V_SNÖ har en signifikant betydelse för antalet cyklister.

För vädersituationen V_SR (snöblandat regn) går det inte dra några slutsatser i
analysen. Det beror på att det har varit för få tillfällen med denna vädersituation.

För V_HN (halka pga. nederbörd) visar det sig att det genomsnittliga antalet
cyklister minskar med 26,7% i förhållande till grundtillståndet med V_UPPEH.
Att andelen är så stor här har sin logiska förklaring i att nederbörd plus risk för
tillfrysning gör att många tar alternativa färdsätt i stället för cykeln. Vid denna
vädersituation kan det förekomma underkylt regn samtidigt som temperaturen
ligger vid fryspunkten.

V_DREV (snödrev) har också en negativ betakoefficient ( ≅DREV_Vβ̂  - 0.148)
vilket antyder på att andelen cyklister minskar. Men p-värdet är ganska högt vilket
gör att det inte går att dra några större slutsatser om denna vädersituation.

En parvis jämförelse mellan vädersituationerna V_REGN, V_SNÖ och V_HN
resulterar i konfidensintervallen
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314.0,020.0085.0,097.0

,

med konfidensgrad 0.95.

Vädersituationerna V_REGN och V_SNÖ går inte inbördes att bestämma vilken
som har störst inverkan på andelen cyklister. Däremot skiljer sig vädersituationen
V_HN signifikant jämfört mot V_REGN och V_SNÖ vilket ger att V_HN är den
vädervariabel av de tre som har störst negativ inverkan på andelen cyklister.

Observera att tillståndet snö i allmänhet kombineras med en låg temperatur och
en vintermånad vilket ger en ytterligare minskning av antalet cyklister.

5.2.5 Timvariation
I tabell 2 går det att utläsa att det största antalet cyklister passerar mellan klockan
åtta och nio, dvs. för KL8. Andelen cyklister mellan klockan sex och sju, KL6, är
mindre än andelen för timmen mellan klockan tio och elva, KL10. För KL6 är det
22,0% färre än vad det är för KL10.

För tillstånden KL7 och KL8 ökar andelen cyklister jämfört med tillståndet
KL10. KL8, timmen mellan klockan åtta och nio är det 91,6% fler som cyklar
jämfört med för tillståndet KL10, timmen mellan klockan tio och elva.

Det skulle vara intressant att se hur flödet varierar under hela dagen. För att
göra detta har en analys med timmarna KL6, KL7, …,KL18 gjorts. Modellen är
dock i första hand anpassad för att kunna förklara variationerna i förmiddags-
flödet. En regressionsanalys med förklaringsvariablerna KL6,…,KL18 gjordes för
att utröna hur dagsflödet ser ut. En tabell över de skattade betakoefficienterna
finns i bilaga 4.
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I figur 5.3 antas cykelflödet vara 100% för förklaringsvariabeln KL10, dvs.
mellan klockan tio och elva. Utifrån de skattade betavärdena i regressions-
modellen med 13 olika förklaringsvariabler för tidpunkterna har faktorerna

KLUe beräknats för U = 6, 7, …, 18 och uttryckts i % (se kap. 3.3).
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Figur 5.3  Andel cyklister under dagen för timmen mellan sex och sju, KL6, t.o.m.
timmen mellan klockan 18 och 19, KL18, i förhållande till andelen cyklister KL10.

I diagrammet går det att se att flödet har en förmiddagstopp för KL8, timmen
mellan åtta och nio och en eftermiddagstopp KL16, timmen mellan klockan 16
och 17. Under dessa timmar är det troligen cykelresor till och från arbete och
skola som dominerar. Regressionsmodellen är här anpassad likadant som för mo-
dellen med förmiddagstimmarna. Helger och dylikt är alltså bortfiltrerade (se kap.
4.8).

5.2.6 Veckodagsvariation
Det är inte så många signifikanta skillnader mellan veckodagarna. Den enda
veckodagen som i tabell 2 signifikant skiljer sig ifrån måndagen är fredagen. Där
är det 7,4% färre som cyklar jämfört med måndagen.

Det kan även vara intressant att jämföra veckodagarna tisdag, onsdag, torsdag
och fredag för att utreda om det på en nivå α = 0.05 går att hitta signifikanta skill-
nader dagarna emellan. Till hjälp att ta reda på detta används parvisa jämförelser
(se kapitel 3.1.3). Dessa presenteras i en matrisform nedan.
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092.0,018.0
096.0,022.0041.0,033.0
137.0,061.0082.0,008.0078.0,041.0

Resultaten av konfidensintervallen i matrisen ger att det är signifikant större flöde
på tisdagar jämfört med onsdag, torsdag och fredag. Det går ej att finna någon
signifikant skillnad i flödet mellan onsdag och torsdag, men skillnaden mellan
onsdag och fredag är signifikant och onsdagsflödet är större. Likaså har torsdagen
ett större signifikant flöde än fredagen. Överlag säger resultaten att tisdag, onsdag
och torsdag har ett signifikant större flöde än fredag. Signifikansskillnader mellan
måndag och övriga vardagar syns i tabell 2 och tas inte upp i matrisform.

Flödena mellan veckodagarna skiljer sig alltså inte så mycket åt. I ett stolp-
diagram nedan med de fem veckodagarna och med utgångspunkt att det är en
andel på 100% cyklister på måndagar syns de små skillnaderna och den svagt
minskande trenden för fredagar.
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Figur 5.4  Stolpdiagram över andel cyklister per veckodagar i förhållande till
måndagsflödet.

5.2.7 Månadsvariation
Skillnaderna i cykelflöde som beror på månaderna är ganska stor. Trenden är att
antalet cyklister minskar kraftigt för vintermånaderna december, januari och
februari. Här minskar andelen cyklister i förhållande till oktober med 41,3% för
december och 44,2% för januari och februari månad. För november minskar
flödet med i genomsnitt 28,0% jämfört med oktober.

På våren i mars månad är förhållandet 23,3% mindre än för oktober och i april
är det andelen 4,5% fler än för oktober månad.

För att jämföra om det finns någon inbördes skillnad mellan månaderna jäm-
förs de skattade betakoefficienterna parvis med hjälp av konfidensintervall. Här är
jämförelsen mellan oktober och övriga månader inte med i matrisform utan de
jämförelserna går att utläsa i tabell 2. Konfidensgraden för intervallen är 0.95.
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Skillnaderna mellan betaskattningarna i tabell 2 för december, januari och februari
är mycket små och det finns inte heller någon signifikant skillnad mellan
december och januari och mellan januari och februari i konfidensintervallen ovan.
Skillnaden mellan december och februari är precis signifikant i beräkningarna
ovan. Flödet för april är signifikant större i jämförelse med de övriga månaderna
november, december, januari, februari och mars. Månaden mars har signifikant
större flöde än november, december, januari och februari.

Här kan det vara intressant att försöka se på variationerna i ett stolpdiagram
med ett skapat flöde på 100 procent för oktober månad. Övriga månader är be-
räknade med hjälp av tabell 2 och anger förhållandet mot oktober månad.
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Figur 5.5  Andel cyklister för månaderna oktober t.o.m. april. En beskrivning av
rena månadseffekter. Flödena jämförs mot oktober månad som har satts till
100%.

I figuren ovan syns att cykelflödet är som högst i oktober och i april och att det för
vintermånaderna december, januari och februari har lägsta flöden. Staplarna visar
på en negativ cykeltrend för vintermånaderna.
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Observera att det bara är de rena månadseffekterna som studeras. Låga
temperaturer m.m. gör att skillnaden för de verkliga månadsflödena är ännu större.

5.2.8 Säsongsvariation
Gruppen med dummyvariabler som beror på de fyra olika säsongerna visar sig
vara av signifikant betydelse. För säsongen 95/96 (S_95_96) minskar flödet med
18,4% jämfört med säsongen 94/95 som ingår i grundtillståndet i modellen.
Cykelflödet ökar sedan för säsongen 96/97 med 13,3% jämfört mot säsongen
94/95. Säsongen 97/98 ger en ökning med 5,7% jämfört mot säsongen 94/95.

Det visar sig att det är signifikant färre som cyklar under säsongen 95/96 jäm-
fört med säsongerna 96/97 och 97/98. För säsongen 96/97 är det fler som cyklar
jämfört med för säsongen 97/98 (se de parvisa jämförelserna nedan).
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I diagrammet nedan har kvoter skapats mellan månader och säsongsflöde. Bilden
visar på skillnader i flöde mellan säsongerna. Här syns det tydligt att det har varit
lägst flöde för säsongen 95/96 och högst flöde för säsongen 96/97.
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Figur 5.6  Andel cyklister för olika månader och säsonger skattade med hjälp av
modellen. Oktober 94/95 har satts till 100%.

Det är svårt att tolka vad som är en positiv cyklingstrend, dvs. att antalet cyklister
genom åren har ökat och vilka andra faktorer som kan tänkas påverka flödet. Det
kan ju ha varit en strängare vinter för någon av säsongerna samtidigt som det för
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en annan säsong kan ha varit ganska milt. Ett sätt att få en indikation på detta kan
vara att titta på dygnsmedeltemperaturen under de fyra säsongerna.

I figur 5.7 syns att det för säsongen 95/96 har varit en kall vinter vilket kan för-
klara den kraftiga minskningen av andelen cyklister denna säsong. Vintern 96/97
var ganska kall i december men blev sedan mildare i januari och februari. Vintern
97/98 däremot var ganska mild fram till slutet av januari där det sedan blev kallt
för några veckor framåt, för att återigen bli riktigt mild någon vecka in i februari.

Det är svårt att säsongsvariationerna enbart utifrån dygnsmedeltemperatur, men
det kan ge en indikation på hur stränga vintrarna var för respektive säsong.
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Figur 5.7  Dygnsmedeltemperatur för säsongerna 94/95 och 95/96.
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Figur 5.8  Dygnsmedeltemperatur för säsongerna 96/97 och 97/98.



46 VTI meddelande 904

5.2.9 Generell tolkning mellan grupperna av dummyvariabler
I kapitlen ovan har en genomgång och tolkning gjorts för respektive dummy-
grupp. Det går givetvis också att jämföra grundtillståndet med fler olika tillstånd i
dummygrupperna. Exempelvis så är andelen om det regnar samtidigt som det
blåser 3 m/s:  794.0ee 231.0143.030293.0 ≅= −−⋅− , dvs. 20,6% färre än då det är uppehåll
och vindstilla.

Om det snöar samtidigt som det blåser 3 m/s blir andelen cyklister
799.0ee 225.0137.030293.0 ≅= −−⋅− , dvs. 20,1% färre än då det är uppehåll och vind-

stilla.
Det går att göra många tolkningar och med hjälp av tabell 2 kan läsaren själv

beräkna fram egna resultat. Noteras skall att vindhastigheten under säsongerna
mycket sällan gick över 6 m/s. I figur 5.9 har antalet observerade timmar med en
vindhastighet > 0 m/s summerats i grupper där varje grupp innehåller samtliga
värden för just den vindhastigheten. Värdena är summerade för samtliga säsonger
i samma diagram. Här syns att den vanligaste vindstyrkan ligger runt 1–2 m/s och
att den sällan överstiger 6 m/s.
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Figur 5.9  Det totala antalet timmar med vindobservationer mätt i m/s för
säsongerna 94/95, 95/96, 96/97 och 97/98.

Vid kalkyleringar med vindhastighet bör inte vinden beräknas för högre tal än vad
som har observerats i datamaterialet.

5.2.10 Eftermiddagsanalys
Eftersom datamaterialet är så stort så har en analys med eftermiddagstimmarna
även gjorts. Analysen är gjord för timmarna mellan klockan 14 och klockan 19.
Grundtillståndet för modellen är måndag, timmen mellan klockan 14 och 15,
oktober månad, säsongen 94/95, vädersituationen uppehåll och temperaturinter-
vallet fem till tio grader. Resultatet för variablerna blir i stort desamma som för
förmiddagstimmarna. Modellen anpassar sig bra för eftermiddagstimmarna också.
En tabell med de skattade betakoefficienterna finns i bilaga 5.
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6 Generell diskussion
6.1 Utvärdering och begränsningar
Utifrån det modellval och den problemställning som ställdes i kap. 1.1 har regres-
sionsmodellen anpassat sig förhållandevis bra efter datamaterialet. Det har
fungerat utmärkt att hitta samband mellan väderförhållanden och cykelflöden
vintertid. Resultatet är inte en exakt återspegling av verkligheten, utan visar
istället regressionsmodellens försök att förklara variationerna i cykelflödet under
vintersäsongerna. En annan viktig reflektion som bör göras är att resultaten i
rapporten endast svarar för cykelstråket vid Norra Kungsgatan i Gävle och inte
kan sägas beskriva någon generell variation av cykelflödet för övriga delar av
Sverige. Det skiljer mycket från kommun till kommun hur väl utbyggda cykel-
stråken är och hur lämpligt det kan anses vara att cykla året om för just den speci-
fika staden. En annan viktig faktor är var i Sverige själva staden ligger. Här kan
det spela en stor roll huruvida staden ligger placerad i en klimatzon med
kallare/varmare klimat, se Bergström (1999). Cykelstråket vid Norra Kungsgatan i
Gävle där cykeldata är hämtat ifrån är högprioriterad vid vinterväghållning och
staden i sig har ett stort nät utav cykelbanor (ca 20 mil).

Resultaten presenteras i andelsform eftersom responsvariabeln (cykelflödet) är
ln-transformerad. Det har visat sig vara det mest rättvisa sättet att förklara skill-
naderna mellan de skattade betakoefficienterna för förklaringsvariablerna (se kap.
4.9). Bilden av hur stor andel som cyklar blir mer övergriplig på detta sätt efter-
som antalet cyklister för olika månader och säsonger varierar ganska mycket. På
så sätt är det bättre att presentera resultatet i andelar i stället för i antal cyklister.

Det visade sig att resultaten för eftermiddagstimmarna blev förhållandevis lika
analysresultaten för förmiddagstimmarna som tas upp i rapporten, se bilaga 5.

Tyvärr har det under arbetets gång visat sig att en del av vädersituationerna
från VViS-stationerna inte har gått att använda. Det är då rimfrosthalkorna (HR1
och HR2) och till viss del HT – halka pga. tillfrysning som har uteslutits. Detta
beror på att luftfuktighetsgivarna ej har kunnat ge tillförlitliga mätvärde (se
kap.4.4).

Avstånden mellan VViS-stationerna och cykelmätpunkten kan nog anses som
en nackdel för analysen av vissa väderförhållanden. Då den närmsta VViS-statio-
nen ligger på ett avstånd på cirka nio kilometer, gör det att exempelvis lokala
regnskurar vid cykelmätpunkten inte registreras i VViS-stationen, vilket leder till
att enstaka timmar med lägre cykelflöde inte kan förklaras i analysen. En neder-
bördsfront kan, beroende på vindriktning, passera en VViS-mätstation utan att
passera själva cykelmätpunkten och vice versa.

I denna studie har VViS-stationerna valts/prioriterats endast med avseende på
avståndet från cykelmätpunkten. Topologiska och geografiska förhållanden har
troligtvis större inverkan på vädret och med hänsyn till detta är det möjligt att en
annan prioritetsordning hade varit mer korrekt.

Vädersituationen V_DREV blev i analysen inte av signifikant betydelse, vilket
kan bero på att cykelmätpunkten ligger centralt och mer skyddat mellan bygg-
naderna. VViS-stationerna ligger utmed vägarna där det är mycket mer öppna ytor
och detta leder till att drev har lättare att uppstå här än inne i centrala Gävle där
det finns många byggnader som kan hindra snön från att driva. Det är möjligt att
någon enstaka HT (halka pga. tillfrysning) kan ha missats vid de tillfälle som
vägtemperaturen för enstaka timme har gett ett för högt värde (se kapitel 4.3). De
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olika halksituationerna kan vid enstaka tillfällen indikera fast att det ej blir, eller
förekommer en sådan vädersituation i verkligheten.

Försök med samspelseffekter mellan vindhastighet och regn, och vindhastighet
och snö gjordes, men det visade sig att dessa samspel inte var av signifikant
betydelse. Det vill säga, det gick inte i analysen att hitta att vindhastigheten
tillsammans med regn och snö var av signifikant betydelse för antalet cyklister. I
analysen testades även om en variabel som indikerade ljus/mörker hade betydelse
under förmiddagstimmarna. Variabeln visade sig vara korrelerad med flera olika
dummygrupper och togs därför inte med i analysen, då den som separat variabel
inte var av signifikant betydelse. Övriga tänkbara samspelseffekter har inte tagits
med i analysen eftersom det är enklare att tolka resultaten från varje grupp av
variabler separat.

Det är svårt att säga om registreringarna av cykelflödet är helt tillförlitligt.
Ingen vet hur tillförlitlig cykelmätaren är då det är isbeläggning på cykelbanan.
Det är oklart om det registreras färre cyklar då. Då två cyklar passerar samtidigt
finns det en viss risk för enkelregistreringar. Även barnvagnar registreras, men
den andelen kan nog anses som försvinnande liten.

Längre lågtryck med regn, snö, halka etc. kan göra att många slutar att cykla
och det kan eventuellt bli en viss fördröjning efter det att det sämre vädret har
upphört innan de börjar att cykla igen. Då ett längre lågtryck har försvunnit kan
det kanske ta ett par dagar innan vederbörande börjar cykla igen. Vissa kanske
inte bryr sig om att cykla mer för just den veckan. Sådana händelser är svåra att
kunna få med som en förklaring i analysen. Troligtvis väljer många att under
dagar med dåligt väder i stället ta bussen som ett färdmedel till och från jobb och
skola. För mer information om hur vädret inverkar på antalet bussresenärer, se
Wretling 1997.

6.2 Rekommendation för fortsatt arbete
Det skulle vara intressant att i analysen ta med vilka snöröjnings- och halkbe-
kämpningsåtgärder som har gjorts vintertid på cykelbanan där mätpunkten ligger.
Kommunerna för ofta dagbok på åtgärder de gör och dessa skulle kunna hjälpa till
att förklara variationerna i modellen ytterligare.

Kontrollmätningar för olika is- och snöunderlag på cykelmätpunkten skulle
kunna ge en tydligare bild om de befintliga mätresultaten är tillförlitliga, eller om
det i själva verket blir ett sämre mätresultat då det förekommer is- och snöbe-
läggning.
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7 Slutsats
Cykelflöden i centrala Gävle har studerats under fyra vintersäsonger med hjälp av
regressionsanalys. Även om en sådan analys inte kan påvisa orsakssamband före-
faller det rimligt att vädret har betydelse för om folk cyklar eller inte. De rena
månadseffekterna antyder att en del cyklar efter almanackan och inte efter vädret.
Det bör också noteras att de uppskattade effekterna är genomsnittseffekter. Den
använda modellen ger en approximation av de verkliga sambanden och de
kvarvarande slumpvariationerna är ganska stora.

Resultatmässigt så har det gått bra att förklara variationerna i cykelflödet med
hjälp av VViS-väderstationer. Det har visserligen krävts en del kontroller och
valideringar av mätdata för att se till så att huvud- och reservstationer från VViS
har fungerat och gett ifrån sig data på ett korrekt sätt och eftersom sättet att an-
vända väderdata till viss del har skiljt sig från hur Vägverket använder data har det
krävts en del bearbetningar. En del av vädersituationerna fick plockas bort på
grund av otillförlitliga värden och andra variabler fick korrigeras innan de gick att
använda. De grupper av dummy-variabler som har tagits med i analysen har varit
av signifikant betydelse, vilket även vindstyrkan och skolloven som enskilda
förklaringsvariabler har varit.

Förutsättningarna för att ett sådant här projekt skall lyckas är dels att det finns
tillgängliga och närliggande VViS-stationer och dels att det finns en cykelmät-
punkt som ger ifrån sig kontinuerligt med cykeldata för en längre tid. VViS-
mätarna som användes i analysen har haft bortfall under vissa tider och troligen så
krävs det mer än en VViS-mätstation för att kunna få ett kontinuerligt flöde av
väderdata under exempelvis en säsong. Avstånden mellan mätpunkterna får
givetvis tas i beaktande. Längre avstånd mellan VViS och cykelmätpunkt än vad
det är här i analysen skulle nog komplicera arbetet genom att en del av resultaten i
väderdata inte skulle överensstämma med vädret vid själva cykelmätpunkten.
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Appendix

A1  Förklaringar av förkortningar av olika vädersituationer

R = Regn

S = Snö

SR = Snöblandat regn

HN = Halka pga. regn eller snöblandat regn på kall vägbana
Villkor: - regn eller snöblandat regn faller

- vägytans temperatur är lägre än + 1.0°C

HT = Halka pga. att fuktiga/våta vägbanor fryser till
Villkor: - vägytans temperatur sjunker under + 1.0°C

- det regnar eller faller snöblandat regn, eller så är relativa luft-
   fuktigheten  ≥ 96% inom 6h innan vägytans temperatur sjunker
   under + 1.0°C

HR1 = Halka pga. måttlig rimfrostutfällning
Villkor: - vägytans temperatur skall vara minst 0.5°C lägre än daggpunkts-

   temperaturen
- vägytans temperatur skall vara lägre än + 1.0°C

HR2 = Halka pga. kraftig rimfrostutfällning
Villkor: - vägytans temperatur skall vara minst 2.0°C lägre än daggpunkts-

   temperaturen
- vägytans temperatur skall vara lägre än + 1.0°C

SV1 = Särskilt väder  1
Villkor: - definieras som att vindhastigheten skall uppgå till minst 8,0 m/s

   samtidigt som drevbenägen snö förekommer. Även varaktigheten i
   timmar beaktas. Villkoren varierar för olika regioner. För definie-
   ring av drevbenägen snö, se Möller (1997).

SV2 = Särskilt väder 2
Villkor: - ett snöfall med hög snöintensitet. Här skall snöintensiteten uppgå

   till vissa cm/tim under en viss varaktighet. Villkoren varierar för
   olika regioner, se Möller (1997).

D = Snödrev
Villkor: - definieras som att vindhastigheten skall uppgå till minst 5,0 m/s

   samtidigt som drevbenägen snö förekommer. För definiering av
   drevbenägen snö, se Möller (1997).
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Problem med vädervariablerna
Här nedan finns de problem som funnits för körningar av väder för de fyra
säsongerna. Resonemanget i punkterna nedan utgår från hur själva programmet
för VViS-databasen fungerar. En del av felen hänger samman med att data som
använts i analysen har lagrats i den gamla WAX-databasen och inte i den moder-
nare SQL-databasen och att felkoderna där emellan ändrats. Punkterna finns med
som en framtida hjälp för liknande arbete med VViS-data.

•  Luftfuktigheten (mätaren har hängt sig på 99% luftfuktighet, eller att luft-
fuktigheten är lika med noll i rådata för hela säsongen). Detta har lett till att
halkangivelserna har varit onormalt många eller, då luftfuktigheten varit 0%,
har där inte varit några halkangivelser alls för hela den säsongen.

•  Vindhastigheten har visat negativa vindangivelser, som t.ex. – 4.3 m/s. Det
visade sig att då VViS stationen har bortfall för en halvtimme så indikeras det
med –9, –9.9 eller –9.0. Här känner programmet av om det är bortfall för en
halvtimme och tar inte med det i beräkningarna. Problemet här var att pro-
grammet kände bara av att det var bortfall för bortfallskoden –9.9 och -9,
medan den tog den andra bortfallskoden –9.0 som ett värde och beräknade
fram ett medelvärde för vindhastigheten för de båda mäthalvtimmarna, t.ex.

       
2

VindmedelodBortfallsk + = - 4.3 , dvs. =+−
2

4.00.9  - 4.3 m/s

•  Vid bortfall enstaka timme skall programmet kopiera fram ett värde med hjälp
av föregående och efterkommande timme. Detta gjordes inte för vindhastig-
heten, vilket fick rättas till.

•  Längre bortfall av vinddata. Det berodde på att programmet ersatte alla andra
kolumner utom för vindhastighet med reservstation vid bortfall.

•  Orimliga vägtemperaturer för enstaka timmar. Programmet har ingen rimlig-
hetskontroll om huruvida mätvärdet är rimligt eller ej. Temperaturen kan för
en enstaka timme i t.ex. februari månad bli +42°C. Det förekom inte ofta och
förekom det så kom angivelserna ofta följt efter varandra.

•  Orimliga lufttemperaturer för enstaka timmar. Programmet hade likadant här
ingen rimlighetskontroll av huruvida det var en rimlig temperaturangivelse.

•  Felaktiga regnmängder (bara halva regnmängden). Detta berodde på att pro-
grammet hade samma beräkningsrutin som för temperatur (dvs. den beräknade
ett medelvärde för de båda mäthalvtimmarna).

•  Programmet indikerade vädersituation regn (R) med 0 mm regnmängd. Här
var programmet inkonsekvent. Vissa gånger tog programmet med vädersitua-
tionen regn (R) med 0 mm för att för andra timmar inte göra det. Här korri-
gerades programmet att inte ange vädersituation regn (R) alls då det är 0 mm
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regnmängd för angiven timme. Minsta regnmängdsangivelse som kan regi-
streras är 0.1 mm.

•  Programmet indikerade vädersituation uppehåll (tom ruta) samtidigt som regn-
mängden var > 0 mm. Här rättades programmet till så att vädersituation regn
(R) alltid indikeras då det är en regnmängd > 0 mm.
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Gossets sats
Om X och Y är oberoende stokastiska variabler och

X ~ N(0, 1) och

Y ~ ( )f2χ , där f = antalet frihetsgrader.

Då gäller att

( )ft~
f/Y

X , dvs. t-fördelad med f frihetsgrader.

Se Casella och Berger (1990).
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Tabell med analysen för kl6-kl18
I grundtillståndet för de skattade betakoefficienterna i analysen nedan ingår:
måndag, timmen mellan klockan tio och elva, oktober månad, säsongen 94/95,
vädersituationen uppehåll och temperaturintervallet fem till tio grader.

Coefficientsa

4,422 ,019 230,485 ,000
-7,95E-02 ,012 -,043 -6,567 ,000

,341 ,046 ,047 7,327 ,000
,117 ,017 ,050 6,964 ,000

-,128 ,011 -,107 -11,848 ,000
-,219 ,013 -,159 -17,342 ,000
-,246 ,014 -,162 -17,967 ,000
-,370 ,017 -,176 -21,764 ,000
-,459 ,025 -,128 -18,007 ,000
-,378 ,054 -,046 -7,033 ,000

-2,81E-02 ,003 -,073 -10,160 ,000
-,212 ,024 -,057 -8,990 ,000
-,174 ,013 -,086 -12,993 ,000
-,302 ,106 -,018 -2,857 ,004
-,341 ,043 -,050 -7,882 ,000

-8,00E-02 ,161 -,003 -,496 ,620
-,122 ,064 -,012 -1,908 ,056
-,340 ,013 -,227 -25,589 ,000
-,517 ,015 -,291 -34,264 ,000
-,582 ,015 -,329 -38,248 ,000
-,589 ,014 -,391 -42,299 ,000
-,261 ,013 -,174 -19,585 ,000

-1,45E-02 ,013 -,009 -1,126 ,260
-8,82E-04 ,011 -,001 -,081 ,935
-2,79E-02 ,011 -,021 -2,582 ,010
-2,58E-02 ,011 -,019 -2,370 ,018
-8,20E-02 ,011 -,059 -7,411 ,000

-,188 ,011 -,150 -17,494 ,000
,137 ,010 ,110 13,460 ,000

6,468E-02 ,010 ,052 6,251 ,000
-,243 ,018 -,117 -13,775 ,000
,463 ,018 ,224 26,339 ,000
,654 ,017 ,317 37,362 ,000

-,193 ,017 -,094 -11,097 ,000
5,431E-02 ,017 ,026 3,116 ,002

,359 ,017 ,175 20,585 ,000
,261 ,017 ,127 14,951 ,000
,275 ,017 ,133 15,718 ,000
,450 ,017 ,218 25,741 ,000
,777 ,017 ,377 44,481 ,000
,546 ,017 ,265 31,247 ,000
,215 ,017 ,105 12,315 ,000

(Constant)
SKOLLOV
temp >= 15
10 <= temp < 15
1 <= temp < 5
-1 <= temp < 1
-5 <= temp < -1
-10 <= temp < -5
-15 <= temp < -10
temp < -15
VINDHAST
D_REGN
D_SNÖ
D_SR
D_HN
D_HT
D_DREV
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
TIS
ONS
TOR
FRE
S_95_96
S_96_97
S_97_98
KL6
KL7
KL8
KL9
KL11
KL12
KL13
KL14
KL15
KL16
KL17
KL18

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ln(1+Y)a. 
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Tabell med analysen för kl14-kl18
I grundtillståndet för de skattade betakoefficienterna nedan ingår:
måndag, timmen mellan klockan 14 och 15, oktober månad, säsongen 94/95,
vädersituationen uppehåll och temperaturintervallet fem till tio grader.

Coefficientsa

4,702 ,024 196,235 ,000
-6,98E-02 ,018 -,042 -3,932 ,000

,336 ,053 ,068 6,348 ,000
,109 ,022 ,059 4,873 ,000

-,133 ,015 -,126 -8,641 ,000
-,207 ,018 -,165 -11,181 ,000
-,233 ,021 -,163 -11,320 ,000
-,369 ,025 -,194 -14,623 ,000
-,441 ,040 -,128 -11,062 ,000
-,525 ,255 -,021 -2,059 ,040

-2,69E-02 ,004 -,077 -6,653 ,000
-,220 ,034 -,068 -6,423 ,000
-,192 ,021 -,100 -9,192 ,000
-,282 ,255 -,011 -1,109 ,267
-,305 ,071 -,044 -4,260 ,000

-8,13E-02 ,147 -,006 -,553 ,580
-1,61E-02 ,115 -,001 -,139 ,889

-,369 ,020 -,278 -18,565 ,000
-,540 ,023 -,341 -23,891 ,000
-,599 ,023 -,381 -26,511 ,000
-,603 ,020 -,452 -29,595 ,000
-,280 ,020 -,211 -14,280 ,000

-7,28E-02 ,019 -,052 -3,883 ,000
-1,03E-02 ,016 -,009 -,644 ,520
-1,92E-02 ,016 -,016 -1,212 ,226
-2,28E-02 ,016 -,019 -1,427 ,154

-,135 ,016 -,110 -8,356 ,000
-,147 ,016 -,132 -9,349 ,000
,175 ,015 ,159 11,724 ,000

7,052E-02 ,015 ,063 4,664 ,000
,175 ,016 ,144 11,028 ,000
,501 ,016 ,412 31,502 ,000
,269 ,016 ,222 16,836 ,000

-6,10E-02 ,016 -,050 -3,794 ,000

(Constant)
SKOLLOV
temp >= 15
10 <= temp < 15
1 <= temp < 5
-1 <= temp < 1
-5 <= temp < -1
-10 <= temp < -5
-15 <= temp < -10
temp < -15
VINDHAST
D_REGN
D_SNÖ
D_SR
D_HN
D_HT
D_DREV
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
TIS
ONS
TOR
FRE
S_95_96
S_96_97
S_97_98
KL15
KL16
KL17
KL18

Model
1

B
Std.
Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ln(1+Y)a. 
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