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Förord 
Utforming och drift av effektiva, säkra och miljövänliga vägtrafikanläggningar 
kräver ingående kunskap om sambanden mellan anläggningarnas utformning, 
trafikflöde, omgivning och resulterande effekter avseende framkomlighet, 
säkerhet och emissioner. 

Projektet ”Effektmodeller för vägtrafikanläggningar (EMV)” startades i 
november 1999 på uppdrag av Vägverket, Statlig väghållning och genomförs i 
samarbete mellan KTH, VTI och LTH. Det övergripande syftet med projektet är 
att genom litteraturstudier, modellutveckling och fältmätningar vidareutveckla 
befintliga och ta fram nya effektmodeller och åtgärds/effektsamband. 
Målsättningen är att de resulterande effektmodellerna skall kunna användas som 
underlag för handböcker och datorprogram för konsekvensbedömningar av 
åtgärder för Vägverkets produkter och tjänster.  

EMV-projektet omfattar framtagning av effektmodeller för framkomlighet, 
trafiksäkerhet och avgasemissioner för alla vanliga typer av vägtrafikanlägg-
ningar. En del i projektet rör trafiksäkerhet på länk i tätort med målsättning att 
utveckla tidigare framtagna modeller. Detta ställer krav på tillgång till bättre data 
om hastigheter och data om gatunätet, utformning och funktion. 

I föreliggande undersökning prövas möjligheterna att utnyttja data som tagits 
fram vid trafiknätsanalyser som kommunerna genomfört och som baseras på de 
riktlinjer som anges i planeringshandboken Lugna gatan.  

Hans Thulin har svarat för undersökningens upplägg och genomförande samt 
för analyser och dokumentation. Alexander Obrenovic har svarat för skapandet av 
den databas som legat till grund för analyserna och som innehåller trafik-, gatu- 
och olycksinformation. Anna Vadeby har i egenskap av lektör vid ett 
granskningsseminarium granskat föreliggande dokument. Ett stort tack riktas till 
de kommuner som deltagit i undersökningen genom att bidra med information. 
 
Linköping oktober 2005 
 
 
 
Arne Carlsson 
Delprojektledare vid VTI 
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Trafiksäkerhet på länk i tätort 
Resultat baserat på trafiknätsanalys enligt ”Lugna gatan” 
 
av Hans Thulin 
VTI 
581 95  Linköping 

 
 
Sammanfattning 
Föreliggande undersökning ingår i projektet Effektmodeller för vägtrafikan-
läggningar (EMV), som bekostas av Vägverket. Undersökningen fokuserar på 
säkerheten på länk i tätort – gatuavsnitt där större korsningar har exkluderats. 
Undersökningen begränsas till huvudgatunätet. 

Syftet har varit att empiriskt och via modell förklara och prediktera risknivåer 
och skadetal. Information som kommunerna har tagit fram i de trafiknätsanalyser 
som görs har utnyttjats i undersökningen. De trafiknätsanalyser som utnyttjats är 
sådana som har gjorts enligt den modell som beskrivs i planeringshandboken 
Lugna gatan. Trafiknätsanalyser från 14 kommuner har utnyttjats i under-
sökningen. Det studerade gatunätet utgör 14 % av det totala huvudgatunätet i 
landet. 

Variabler som har beaktats är gatutyp, tätortsområde, antal korsningar/utfarter 
och antal g/c-passager, separeringsförhållande, flöden, färdhastigheter och g/c-
passagernas säkerhetsstandard. Det har inte varit möjligt, som förhoppningen var 
initialt, att komma åt data i intressant utsträckning om antalet g/c-trafikanter. 
Endast en del av de deltagande kommunerna kunde ge sådan information varför 
den variabeln uteslöts ur undersökningen. 

Bedömningen av säkerhetsstandarden baseras på den hastighet motorfordonen 
har då de passerar platsen där gång-/cykelpassagen ligger. Tre standardklasser 
används i nätanalyserna och utnyttjas i denna undersökning: grön klass, som 
innebär att bilarnas hastigheter är 30 km/h eller lägre (eller att passageplatsen är 
planskild), gul klass då biltrafikens hastighet ligger mellan 30–50 km/h och röd 
klass då bilarnas hastigheter överstiger 50 km/h.  

G/c-passagernas säkerhetsstandard är den enskilda faktor eller variabel bland 
de som studerats som har störst påverkan på risk- och skadetalen. Röd standard 
ger i snitt 8 gånger högre risk och gul standard 4 gånger högre risk för 
motorfordonsförare att döda eller skada g/c-trafikanter svårt jämfört med om 
standardklassen varit grön. Denna relation håller tämligen väl i olika sammanhang 
som då hänsyn tas till tätortsområde (centrum, ytterområde och mellanområde) 
och gatutyp (genomfartsgata och övrig huvudlänk). Risksambandet överens-
stämmer också väl med det som beskrivs via Potensmodellen och 
Krockvåldskurvan, vilken dock enbart är validerad mot risk för dödlig skada. 
Resultatet visar vidare att det är nästan lika stor reducering av den totala 
skaderisken som av risken för dödlig eller svår skada då man går från lägre till 
högre säkerhetsstandard. Den förbättrade standarden kommer inte enbart g/c-
trafikanterna till godo utan också övriga trafikanter som också får lägre risknivåer. 

Risknivåer och skadetal har predikterats via linjära modeller. Om exempelvis 
alla g/c-passager med röd säkerhetsstandard åtgärdas så att standardklassen blir 
gul och alla initialt gula får grön standard skulle detta innebära en reducering av 
g/c-trafikanternas risk att dödas eller skadas svårt med 36 % och en minskning av 
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motorfordonstrafikanternas dito risk med 18 %. Om alla icke grönklassificerade 
g/c-passager åtgärdas så att standarden blir grön skulle detta innebära att risken 
för g/c-trafikanter minskar med 63 % och att risken för motorfordonstrafikanterna 
minskar med 28 % då det gäller svår eller dödlig skada. 
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Traffic safety on links in urban areas 
Results based on traffic network analysis according to ”The quiet street” 
 
by Hans Thulin 
VTI 
SE-581 95 Linköping  Sweden 
 
Summary 
This investigation is part of the project Effect models for road traffic installations 
(EMV) which is financed by the Swedish Road Administration. The investigation 
focuses on safety on links in urban areas – sections of streets with the exclusion of 
major intersections. The investigation is confined to the network of principal 
streets. 

The aim has been to explain and predict, empirically and via models, risk 
levels and the number of injured. The data obtained by local authorities in the 
traffic network analyses they make have been used in the investigation. The traffic 
network analyses utilised are those made according to the model described in the 
planning handbook ”The quiet street”. Traffic network analyses from 14 local 
authorities have been used in the investigation. The street network studied 
constitutes 14% of the total principal street network in Sweden. 

The variables considered are street type, part of urban area, number of 
intersections/exits and number of pedestrian/cycle crossings, degree of separation, 
traffic flows, vehicle speeds and the safety standard of pedestrian/cycle crossings. 
It has not been possible, as had been hoped initially, to obtain data of an 
interesting extent regarding the number of pedestrians and cyclists. Only some of 
the local authorities could provide such information, and this variable has 
therefore been omitted from the investigation. 

Assessment of the safety standard was based on the speed of motor vehicles 
when they pass the point where the pedestrian/cycle crossing is situated. The three 
standard classes used in the network analyses, which have been applied in this 
investigation, are: green class which means that vehicle speeds are 30 km/h or 
lower (or that the crossing is grade separated), yellow class where vehicle speeds 
are between 30 and 50 km/h, and red class where vehicle speeds exceed 50 km/h. 

The safety standard of pedestrian/cycle crossings is the single factor or variable 
among those studied which has the greatest impact on injury rates and No of 
injured. Compared with the green standard class, the red standard produces, on 
average, a risk 8 times higher, and the yellow standard a risk 4 times higher, that 
the driver of a motor vehicle will kill or seriously injure pedestrians/cyclists. This 
relationship applies reasonably well in different contexts when account is taken of 
the part of the urban area concerned (town centre, peripheral area and intermediate 
area) and street type (through street and other principal link). The risk relationship 
is also in good agreement with that described by the power model and the 
probability of pedestrian injury – impact speed curve, which is however only 
validated against the risk of fatal injury. The results further show that the 
reduction in the total injury risk is almost as great as the reduction in the risk of 
fatal or serious injury when a change is made from a lower to a higher safety 
standard. The improved standard benefits not only pedestrians/cyclists but also 
other road users whose risk levels are also reduced. 
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Risk levels and injury rates have been predicted via linear models. If, for 
instance, all pedestrian/cycle crossings with a red safety standard were improved 
so that the standard class is changed to yellow, and all initially yellow standards 
were improved to green standard, this would reduce the risk of 
pedestrians/cyclists being killed or seriously injured by 36%, and the similar risk 
to vehicular road users by 18%. If all non-green standard pedestrian/cycle 
crossings were improved so that the standard is changed to green, this would 
mean that the risk to pedestrians/cyclists is reduced by 63% and the risk to 
vehicular road users by 28%, as regards serious or fatal injuries. 
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1 Bakgrund och syfte 
Föreliggande undersökning ingår i projektet ”Effektmodeller för vägtrafik-
anläggningar (EMV)”, som startades i november 1999 på uppdrag av Vägverket. 
Projektet genomförs i samarbetet mellan KTH, VTI och LTH.  

Det övergripande syftet med EMV-projektet är att genom litteraturstudier, 
modellutveckling och fältmätningar vidareutveckla befintliga och ta fram nya 
åtgärder och effektsamband. Detta syfte gäller också denna undersökning som 
fokuserar på trafiksäkerheten på länk på huvudgatunätet i tätort. Med länk menas 
gatuavsnitt exklusive större korsningar. Tanken är att via olika trafik- och 
gatuparametrar förklara och prediktera skadetal och/eller skaderisker.  

En pilotstudie har tidigare genomförts (VTI notat 18-2003) med syfte att testa 
möjligheten att utnyttja information från de trafiknätanalyser, som kommunerna 
genomför enligt den metodik som beskrivs i handboken Lugna gatan. Vid 
genomförandet av trafiknätsanalysen inventeras och tillståndsbedöms huvudgatu-
nätet. Exempelvis dokumenteras de platser där gående och cyklister har anspråk 
att korsa gatan. Vidare görs bedömning av bilarnas hastighetsnivåer på dessa 
platser. Dessa resultat ligger till grund för bedömning av säkerhetsstandarden på 
platsen. Säkerhetsstandarden redovisas i tre klasser åskådliggjorda med färgerna 
grönt, gult och rött. Grönt innebär god standard, vilket baserat på 
nollvisionstänkandet innebär fordonshastigheter understigande 30 km/h.  

Fem kommuner ingick i pilotstudien. Dessa var Uppsala, Katrineholm, 
Danderyd, Vellinge och Borås. Pilotstudien visade att det finns en variation 
mellan kommunerna då det gäller den information som tas fram och redovisas i 
nätanalysrapporterna och att det fanns skillnader i kvalitén på nätanalysdata. Men 
studien visade också att det finns goda möjligheter att använda den insamlade 
informationen på konstruktivt sätt. Bland annat visade det sig att den 
hastighetsinformation som tas fram i nätanalysen är en intressant information med 
potentiella möjligheter som förklarande variabel i en förklaringsmodell. En annan 
viktig variabel i en förklaringsmodell är gång- och cykeltrafikanternas (g/c-
trafikanternas) exponering. Det har traditionellt varit svårt att komma åt denna 
information eftersom kommunerna i allmänhet inte givit någon högre prioritet åt 
att räkna sina oskyddade trafikanter. Trafiknätsanalysen aktualiserar dock 
kommunernas behov av kunskap om g/c-trafikanternas exponering om inte annat 
så åtminstone behovet av kunskap om vilka exponeringsnivåer som gäller där g/c-
trafikanterna har korsningsanspråk.  

Kommunförbundet som ingår i EMV projektets referensgrupp tog som sin 
uppgift att informera ett urval av för undersökningen intressanta kommuner om 
undersökningen och om det angelägna i att så långt möjligt från kommunens sida 
bidra med information som var intressant för undersökningens genomförande. 
Kommunförbundet vände sig i detta syfte till ett femtontal kommuner.  
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2 Metod 
Utgångspunkten är att via effektsamband förklara och prediktera person-
skadeutfallet på länk i tätort. Undersökningen begränsas till huvudgatunätet. 
Korsningar mellan huvudgator och övriga korsningar med inkommande 
sekundärvägsflöde överstigande spannet 1 500–2 000 fordon/dygn exkluderas. I 
detta avseende överensstämmer denna begränsning med den som gällde för länk i 
tätort i EVA-programmet (Effektsamband 2000). 
 
2.1 Dataintag 
2.1.1 Gatunätsdata 
Data inhämtas från kommuner som genomfört trafiknätanalys enligt den metodik 
som beskrivs i handboken Lugna gatan.  

Förhållanden som beaktas i nätanalysrapporterna är: 
• Länktyp i de två klasserna ”Genomfart/infart” och ”Övriga länkar i huvud-

nätet”. I rapporten användes synonymt för ”Övriga länkar i huvudnätet” 
också ”Övrig huvudgata” eller ”Huvudgata exklusive genomfart/infart” 

• Kvalitetsnivå på bilnätet (framkomlighetsstandard) vid angiven färdhastig-
het (enligt den mall som redovisas i handboken Lugna gatan). 

 
Bilnätet 

Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet (km/timme vi Dh) 
Länktyp <30 30–50 50–70 >70 
Genomfart/infart – röd gul grön 
Övriga länkar i huvudnätet röd gul grön grön 
Streck anger en hastighetsnivå, som normalt ej förekommer för länktypen. 
Enstaka punktvisa hastighetsnedsättningar i huvudnätet ger inte kvalitetssänkning. 
a) Gult betyder mindre god framkomlighet för biltrafiken, men kan godtas om den 

ger högre kvalitet för gåendes och cyklisters trafiksäkerhet eller för trafikbuller 
b) Rött betyder låg framkomlighet för biltrafiken, men kan godtas under 

begränsad tid, om den ger högre kvalitet på gåendes och cyklisters 
trafiksäkerhet eller för trafikbuller. 

 
• Kvalitetsnivå (säkerhetsstandard) för korsande g/c-trafik vid angiven 

snitthastighet för biltrafiken. 
 

Gång- och cykelnätet 
Kvalitetsnivå för korsande g/c-trafik vid angiven snitthastighet för biltrafiken 
(km/h vid Dh) 

<30 30–50 >50 
grön gul röd 

a) Grön betyder god säkerhet. Planskilda passager ger alltid grön säkerhetsnivå 
b)  Gult betyder mindre god säkerhet som kan godtas viss begränsad tid 
c) Rött betyder låg säkerhet som inte kan godtas. 

 
• Antal korsningar/utfarter och antal g/c-passager (med indelning på 

säkerhetsstandard) 
• Separeringsform i de två klasserna ”Förekomst av cykelbana” (på båda 

eller ena sidan av huvudgatan) och ”Ingen cykelbana” 
• Trafikflöde (motorfordon per dygn) på huvudlänk (länk i huvudnätet) 
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• Länklängd  
• Trafikarbete (erhålls genom informationen om flöde och länklängd). 

 
Utöver detta efterfrågas hos respektive vald kommun information om: 

• gång/cykelflödet på g/c-passage enligt 3 klasser 
• Gatuutformning m.m. som körbanebredd, planskildhet, typ av fysisk 

hastighetsreducerande åtgärd parkeringsförhållande, gatuparkering och 
hastighetsgräns. 

 
2.1.2 Olycks- och exponeringsdata 
Polisrapporterade personskadeolyckor som inträffat på de homogena länkarna 
ligger till grund för olycksanalyserna. Olycksdata omfattar 5 år, perioden 1998 
t.o.m. år 2002. Data inhämtas i första hand från Vägverkets informationssystem 
för trafiksäkerhet (VITS). Möjlighet kan också finnas att hämta olycksdata från 
den enskilda kommunen. Fördelen med att använda data från VITS är att 
informationen är enhetligt klassificerad.  

Olycksdata eller skadedata indelas m.h.t. trafikantkategori i ”g/c-trafikanter” 
(fotgängare och cyklister) samt ”övriga trafikanter” (approximativt lika med 
motorfordonstrafikanter). Då det gäller olyckor med gående och cyklister 
begränsas dessa till kollisionsolyckor där motorfordon varit motpart. 

Motorfordonens exponering, trafikarbetet erhålls som produkten av länkens 
flöde (passerande motorfordon) gånger länkens längd uttryckt i miljoner 
fordonskilometer på årsbasis.  

G/c-trafikanternas exponering per länk erhålls som totalt antal g/c-trafikanter 
som passerar på de g/c-passager som finns på länken normerat till årsbasis. Ett 
alternativ är att komplettera med gatubredden (exponeringssträckan) och på det 
sättet använda g/c-trafikanternas trafikarbete som exponeringsmått. Möjligheter 
finns också att göra underindelningar av g/c-trafikanternas exponering med 
avseende på g/c-passagernas säkerhetsstandard. 
 
2.2 Homogena länkar 
Observationsenheten utgörs av ett länkavsnitt som är homogent med avseende på 
de variabler (kvantitativa eller kvalitativa) som utnyttjas i undersökningen – se 
vidare under analysavsnittet. För den homogena länken gäller då att de beaktade 
variablerna representeras av ett värde eller av en storhet.  
 
2.3 Analys och prediktion 
En databas skapas som innehåller den information om gatunät, trafik och olyckor 
som samlats in från de deltagande kommunerna. Databasen används för att 
analysera kopplingen mellan gatunät, trafiksituation och olycks-/skadeutfall och 
för att studera samband då olika faktorer beaktas.  

Analys och prediktering begränsas till skadade och dödade trafikanter. Som 
förklarad variabel eller effektvariabel används kvoten mellan dödade och skadade 
trafikanter och trafikanternas exponering. Två olika kvoter används:  
 
DSS-kvoten, som är kvoten mellan svårt skadade inklusive dödade och 
trafikarbetet. 
DSK-kvoten, som är kvoten mellan skadade inklusive dödade och trafikarbetet. 
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Olika multiplikativa och additiva ansatser eller modeller prövas för att klargöra 
samband mellan effektvariabler (DSS- eller DSK-kvot) och olika förklarings-
variabler som gatufunktion, fordonshastighet, separeringsform, flöde etc. 
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3 Beskrivning av materialet 
Trafiknätsanalyser från följande 14 kommuner ligger till grund för 
undersökningen: Danderyds, Enköpings, Eskilstuna, Karlstads, Katrineholms, 
Kristinehamns, Köpings, Linköpings, Malmö, Norrköpings, Piteå, Skellefteå, 
Uppsala och Västerås kommun. Data som gäller Danderyds, Katrinholms och 
Uppsala kommuner hämtades från den tidigare genomförda pilotstudien (VTI 
notat 18-2003). I den studien ingick också Borås och Vellinge kommun, som 
exkluderas i föreliggande undersökning, på grund av att data saknades. 

Undersökningen begränsades till huvudgatunätet. Korsningar med sekundär-
flöde större än 2 000 fordon per dygn exkluderades från materialet. Det visade sig 
vara svårt att få in information om gåendes och cyklisters exponering och 
detaljinformation om gatunätet enligt de punkter som togs upp i metodavsnittet. 
Eftersom endast en del av kommunerna kunde leverera denna information togs 
dessa variabler inte med i det fortsatta arbetet med undersökningen.  

Materialet lästes in i en databas. Den totala längden av det undersökta 
huvudgatunätet var 1 037 kilometer. Detta är lika med 14 % av det kommunala 
huvudgatunätets totala längd. 

Olycksinformationen hämtades i huvudsak från Vägverkets informations-
system för trafiksäkerhet (VITS). I sådana fall då det saknades information eller 
det rådde tveksamhet om vad informationen stod inhämtades via vägverks-
regionerna informationsunderlaget till olyckan. Några av kommunerna tillhanda-
höll olycksinformationen genom att skicka över aktuella informationsunderlag. 
Olyckorna platsbestämdes till respektive homogen länk. Olyckor som inträffade 
under 5-årsperioden 1998–2002 användes. Undantag gällde för de 3 kommunerna, 
Danderyds, Katrineholms och Uppsala kommun, som alla ingick i pilotstudien, 
där 8 års olyckor utnyttjades. 

Följande variabler beaktades: gatutyp, antal korsningar där g/c-trafikanterna 
inte hade korsningsanspråk, antal g/c-passager med röd säkerhetsstandard, antal 
g/c-passager med gul säkerhetsstandard, antal g/c-passager med grön 
säkerhetsstandard, förekomst av cykelbana, bilarnas färdhastighet längs länken, 
bilflödet längs länken och typ av tätortsområde. 

Länkarna, observationsenheterna är homogena med avseende på: 
• Länktyp i de två klasserna ”Genomfart/infart” och ”Övrig länk i 

huvudnätet”, som i rapporten kan benämns ”Huvudgata exklusive 
genomfart/infart” eller ”Övrig huvudgata” 

• Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet (enligt följande mall som redovisas 
i handboken Lugna gatan) 

• Separeringsform i de två klasserna ”Förekomst av cykelbana” (på båda 
eller ena sidan av huvudgatan) och ”Ingen cykelbana” 

• Trafikflöde (motorfordon per dygn) 
• Område i klasserna ”Centrumområde”, ”Mellanområde” och ”Ytter-

område”. 
 
För varje homogen länk finns registrerat antal röd-, gul- respektive 
grönklassificerade gång-/cykelpassager och övriga korsningar/utfarter där g/c-
trafikanterna ej har korsningsanspråk.  

Totalt omfattade materialet 1 299 homogena länkar. Den genomsnittliga 
länklängden var 798 meter. Det årliga trafikarbetet på det studerade gatunätet var 
3,46 miljarder fordonskilometer, vilket uppskattningsvis svarar mot 5 % av det 
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totala trafikarbetet i landet och mot uppskattningsvis 15 % av trafikarbetet på det 
kommunala vägnätet. 
 
3.1 Gatunätsdata 
Av trafikarbetet uträttas 58 % på Genomfart/tillfart där flödet också är högre än på 
Huvudlänk liksom länklängden – se tabell 1.  

Tabellen visar vidare att antalet korsningar och g/c-passager per kilometer var 
nästan dubbelt så många på Huvudlänk som på Genomfart/infart. Men man kan 
konstatera att antalet ”gröna” g/c-passager var något fler per kilometer på 
Genomfart/infart än på Huvudlänk. Och det gällde vidare att 35 % av g/c-
passagerna (dvs. exklusive korsningar med ”Ej g/c-anspråk”) på Genomfart/infart 
hade grön säkerhetsstandard jämfört med 13 % på huvudlänk. 
 
Tabell 1 Gatulängd, antal korsningar/passager m.m. för länkar indelade efter 
gatufunktion. 

 Genomfart/infart 
Huvudgata exkl. 
genomfart/infart Totalt 

Antal länkar 423 876 1 299 
Längd km 468 569 1 037 
Länklängd km 1,106 0,650 0,798 
Mf/dygn 11 740 7 007 9 141 
Trafarb per år 2 004 1 456 3 460 
  

Genomfart/infart
Huvudgata exkl. 
genomfart/infart Totalt 

G/c-passagens 
trafiksäkerhets- 
standard totalt per km totalt per km totalt per km 
Rött 371 0,8 1 467 2,6 1 838 1,8 
Gult 154 0,3 511 0,9 665 0,6 
Grönt 273 0,6 258 0,5 531 0,5 
Ej g/c-anspråk 843 1,8 1 682 3,0 2 525 2,4 
Totalt 1 641 3,5 3 918 6,9 5 559 5,4 

 
Tabell 2 visar länkarna indelade efter bedömd färdhastighet dvs. fordonens 
medelhastighet över länken under dimensionerande timme. Merparten av 
trafikarbetet (87 %) uträttas på länkar där färdhastigheten bedömts vara 50 km/h 
eller mer. Av tabellen framgår vidare att det finns ett negativt samband mellan 
säkerhetsstandard för g/c-passager och framkomlighetsstandard för biltrafiken. 
Detta framgår då man betraktar andel grönklassificerade g/c-passager per 
kilometer.  

14 VTI rapport 524 



Tabell 2 Gatulängd, antal korsningar/passager m.m. för länkar indelade efter 
färdhastighetsklass och antal länkar och länklängd indelat med hänsyn till g/c-
passagernas trafiksäkerhetsstandard och motorfordonens framkomlighets-
standard. 

Motorfordonens framkomlighetsstandard 

 <30 30–50 50–70 >70 Ej uppg Totalt 

Antal länkar 50 229 796 218 6 1 299
Längd km 19 112 572 323 10 1 037
Länklängd km 0,374 0,489 0,719 1,484 1,733 0,798
Mf/dygn 12 020 7 190 7 729 12 082 11 295 9 141
Trafarb per år 82 294 1615 1426 43 3 460

<30 30–50 50–70 >70 Ej uppg Totalt 
G/c-passagens 
trafiksäkerhets- 
standard Ant /km Ant /km Ant /km Ant /km Ant /km Ant /km
Rött 15 0,8 189 0,6 128 1,1 1 506 2,6 0 0,0 1 838 1,8
Gult 12 0,6 16 0,0 256 2,3 379 0,7 2 0,2 665 0,6
Grönt 27 1,4 194 0,6 77 0,7 229 0,4 4 0,4 531 0,5
Ej g/c-anspråk 69 3,7 542 1,7 382 3,4 1 502 2,6 30 2,9 2 525 2,4
Totalt 123 6,6 941 2,9 843 7,5 3 616 6,3 36 3,5 5 559 5,4

 
Tabell 3 visar länkarna indelade på flödesklass dvs. antal fordon per dygn. 
Länkarna är tämligen väl representerade i de olika flödesklasserna. Antalet 
korsningar/passager per kilometer är av samma storleksordning i de olika 
flödesklasserna. Det kan man också säga gäller för antalet g/c-passager med grön 
säkerhetsstandard medan däremot antalet g/c-passager med röd säkerhetsstandard 
ökar med ökat flöde. 
 
Tabell 3 Gatulängd, antal korsningar/passager m.m. för länkar klassindelade 
efter dygnsflödet (årsdygnstrafik eller motsvarande) och antal länkar och 
länklängd indelat med hänsyn till g/c-passagernas trafiksäkerhetsstandard och 
flödesnivåer. 
 -2 500 -5 000 -7 500 -10 000 -15 000 -20 000 -30 000
Antal länkar 142 298 235 212 252 104 56
Längd km 111 250 156 159 201 81 79
Länklängd km 0,779 0,840 0,665 0,750 0,797 0,779 1,406
Mf/dygn 1 605 3 831 6 171 8 643 12 021 16 652 28 439
Trafarb per år 65 350 352 502 882 492 818

-2 500 -5 000 -7 500 -10 000 -15 000 -20 000 -30 000
G/c-passagens 
trafiksäkerhets- 
standard Ant /km Ant /km Ant /km Ant Ant /km /km Ant /km Ant /km
Rött 148 1,3 312 1,2 264 1,7 303 1,9 416 2,1 248 3,1 147 1,9
Gult 24 0,2 173 0,7 154 1,0 141 0,9 139 0,7 27 0,3 7 0,1
Grönt 30 0,3 108 0,4 65 0,4 78 0,5 96 0,5 44 0,5 110 1,4
Ej g/c-anspråk 359 3,2 716 2,9 390 2,5 341 2,1 447 2,2 146 1,8 126 1,6
Totalt 561 5,1 1 309 5,2 873 5,6 863 5,4 1 098 5,5 465 5,7 390 5,0

 
Av det totala trafikarbetet uträttades 13 % i Centrumområde dvs. i tätortens 
centrum inklusive cityring eller motsvarande, 44 % av trafikarbetet uträttades i 
Mellanområde dvs. utanför Centrumområde men inkluderande ytterring eller 
motsvarande – se tabell 4. Länklängden var betydligt kortare i Centrumområde än 
i de två övriga områdena. Det totala antalet korsningar/passager per kilometer var 
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störst i centrumområdet och minst i ytterområdet. Det gällde också det totala 
antalet g/c-passager. Antalet g/c-passager per kilometer med röd säkerhets-
standard var dubbelt så stort i centrumområdet jämfört med mellanområdet och 
nästan 4 gånger så stort som i ytterområdet. 
 
Tabell 4 Gatulängd, antal korsningar/passager m.m. för länkar indelade efter 
områdestillhörighet och antal länkar och länklängd indelat m.h.t. g/c-
passagernas trafiksäkerhetsstandard och områdestillhörighet. 
 Centrumområde Mellanområde Ytterområde Totalt 
Antal länkar 261 552 486 1 299 
Längd km 116 385 536 1 037 
Länklängd km 0,443 0,698 1,103 0,798 
Mf/dygn 10 749 10 730 7 653 9 141 
Trafarb per år 454 1 509 1 498 3 460 

Centrumområde Mellanområde Ytterområde Totalt 
G/c-passagens 
trafiksäkerhets- 
standard totalt per km totalt per km totalt per km per km totalt 
Rött 466 4,0 792 2,1 580 1,1 1,1 1 838 
Gult 216 1,9 284 0,7 165 0,3 0,3 665 
Grönt 66 0,6 254 0,7 211 0,4 0,4 531 
Ej g/c-anspråk 317 2,7 1 022 2,7 1 186 2,2 2,2 2 525 
Totalt 1 065 9,2 2 352 6,1 2 142 4,0 4,0 5 559 

 
Tabell 5 visar bland annat att 68 % av trafikarbetet på de undersökta gatorna 
uträttades på länk som var försedd med parallellt löpande cykelbana. Trafikflödet 
var också något större på dessa länkar. Det gällde också antalet korsningar/-
passager per kilometer och antalet g/c-passager per kilometer. Andelen g/c-
passager med grön säkerhetsstandard var dock lika stor på länk med g/c-bana som 
på länk utan g/c-bana. 
 
Tabell 5 Gatulängd, antal korsningar/passager m.m. då länken är försedd med 
cykelbana (parallellt löpande enkel- eller dubbelsidig bana) antal länkar och 
länklängd indelat m.h.t. g/c-passagernas trafiksäkerhetsstandard och förekomst 
av cykelbana 
 Cykelbana Ej cykelbana Totalt 
Antal länkar 813 486 1 299 
Längd km 669 368 1 037 
Länklängd km 0,823 0,758 0,798 
Mf/dygn 9 638 8 240 9 141 
Trafarb per år 2 353 1 107 3 460 

Cykelbana Ej cykelbana Totalt 
G/c-passagens 
trafiksäkerhets- 
standard totalt per km totalt per km totalt per km 
Rött 1 256 1,9 582 1,6 1 838 1,8 
Gult 525 0,8 140 0,4 665 0,6 
Grönt 396 0,6 135 0,4 531 0,5 
Ej g/c-anspråk 1 611 2,4 914 2,5 2 525 2,4 
Totalt 3 788 5,7 1 771 4,8 5 559 5,4 
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3.2 Olycksdata 
Det totala antalet dödade och skadade trafikanter som ingår i undersökningen är 
5 322 stycken och antal dödade och svårt skadade 771 stycken – se tabell 6. Fem 
års data har samlats in från respektive kommun med undantag för de tre 
kommunerna, Danderyd, Katrineholm och Uppsala, som deltog i pilotstudien. För 
dessa tre kommuner utnyttjas åtta års data.  

Nästan hälften av de svårt skadade och dödade är gående eller cyklister. En 
mer detaljerad redovisning av skadetalen görs i resultatavsnittet.  
 
Tabell 6 Totalt antal skadade och dödade trafikanter. 
 DSS (dödade eller svårt skadade) DSK (dödade eller skadade) 
 Antal % Antal % 
Gående och 
cyklister 354 46 1 606 30
Övriga trafikanter 417 54 3 716 70
Totalt 771 100 5 322 100
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4 Resultat 
I följande avsnitt redovisas empiriska resultat och modellbaserade resultat. 
Förklarad variabel är DSS-kvoten och DSK-kvoten där nämnaren utgörs av 
fordonens trafikarbete uttryckt i miljoner fordonskilometer. Indelning görs på g/c-
trafikanter och övriga trafikanter. G/c-trafikanternas DSS- och DSK-kvoter kan 
tolkas som motorfordonsförarens risk att skada eller döda g/c-trafikanter medan 
motsvarande kvoter då det gäller gruppen övriga närmast kan tolkas som risken att 
som motorfordonsförare komma till skada eller dödas. 

I avsnittet redovisas dels empiriska resultat, dels modellbaserade resultat med 
DSS- och DSK-kvoter som effektvariabel eller förklarad variabel. 
 
4.1 Deskriptiva resultat 
Det bör observeras att antalet skadade och dödade har normerats till årsnivå vid 
kvotberäkningarna, dvs. då antalet relateras till trafikarbetet (som redovisas på 
årsnivå) medan antalet skadade och dödade, som det redovisas i nedanstående 
tabeller, avser den totala observationstiden dvs. fem eller åtta år per kommun.  

 
4.1.1 Dödadade och skadade med hänsyn till gatutyp, flöde m.m. 
Som framgår av tabell 7 är risk- eller kvotnivåerna överlag högre på Övrig 
huvudgata än på Genomfart/infart. 
 
Tabell 7 Totalt antal skadade samt skadade och dödade per miljon fordons-
kilometer (fkm) på länkar indelade efter gatufunktion. 
 Genomfart/infart Övrig huvudgata Totalt 
 antal per milj fkm antal per milj fkm antal per milj fkm
G/c_DSS 73 0,0069 281 0,0338 354 0,0182
G/c_DSK 312 0,0297 1 294 0,1644 1 606 0,0864
Övr_DSS 191 0,0168 226 0,0258 417 0,0206
Övr_DSK 535 0,1440 2 181 0,2789 3 716 0,2008
Tot_DSS 264 0,0237 507 0,0596 771 0,0388
Tot_DSK 1 847 0,1736 3 475 0,4434 5 322 0,2871

 
Som framgår av tabell 8 är g/c-kvoterna lägst på länkar med låg framkomlighet 
(färdhastighetsklass <30 km/h) och på länkar med hög framkomlighet (färdhastig-
hetsklass >70 km/h). Ett lika uttalad samband kan inte ses då det gäller DSS- och 
DSK-kvoterna för övriga trafikanter (dvs. i huvudsak bilister). Men det gäller att 
kvoterna är lägst där framkomligheten är högst (färdhastighetsklass >70 km/h). 
 
Tabell 8 Totalt antal skadade samt skadade och dödade per miljon 
fordonskilometer på länkar indelade efter färdhastighet (motorfordonens 
framkomlighetsstandard). 
 <30 30-50 50-70 >70 Okänt Totalt 

 Ant Risk Ant Risk Ant Risk Ant Risk Ant Ant Risk
G/c_DSS 14 0,0214 71 0,0383 239 0,0274 30 0,0040 0 354 0,0182
G/c_DSK 42 0,0641 314 0,1837 1 123 0,1332 127 0,0172 0 1 606 0,0864
Övr_DSS 21 0,0320 60 0,0288 214 0,0229 120 0,0160 2 417 0,0206
Övr_DSK 119 0,1815 374 0,2094 2 292 0,2705 921 0,1258 10 3 716 0,2008
Tot_DSS 35 0,0534 131 0,0672 453 0,0503 150 0,0200 2 771 0,0388
Tot_DSK 161 0,2456 688 0,3931 3 415 0,4036 1 048 0,1430 10 5 322 0,2871
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Tabell 9 visar antalet skadade och dödade på länkar indelade i flödesklasser. Som 
framgår av figurerna 1 och 2 finns inget uttalat samband, åtminstone inte av linjärt 
eller annat enklare slag, mellan fordonsflöde och risknivå. Men länkar med 
årsdygnstrafik över 30 000 ligger klart lägst. 
 
Tabell 9 Totalt antal skadade och dödade på länkar indelade i flödesklasser. 
 -2 500 -5 000 -7 500 -10 000 -15 000 -20 000 -30 000 Totalt 
G/c_DSS 7 29 43 82 101 63 29 354 
G/c_DSK 47 120 194 327 485 275 158 1 606 
Övr_DSS 9 42 40 54 129 61 82 417 
Övr_DSK 62 325 327 462 1 052 638 850 3 716 
Tot_DSS 16 71 83 136 230 124 111 771 
Tot_DSK 109 445 521 789 1 537 913 1 008 5 322 
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Figur 1 Antal svårt skadade och dödade per miljon fordonskilometer på länk 
indelade i flödesklasser. 
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Figur 2 Antal skadade och dödade per miljon fordonskilometer på länk indelade i 
flödesklasser. 
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Som framgår av tabell 10 är risknivåerna överlag högre på länk i Centrumområde 
än i de två övriga områdena och risknivåerna i Mellanområde över lag högre än i 
Ytterområde.  
 
Tabell 10 Totalt antal skadade samt skadade och dödade per miljon 
fordonskilometer på länkar indelade efter områdestillhörighet. 
 Centrumområde Mellanområde Ytterområde Totalt 
 totalt per fkm totalt per fkm totalt per fkm totalt per fkm 
G/c_DSS 128 0,0503 164 0,0198 62 0,0069 354 0,0182 
G/c_DSK 652 0,2676 727 0,0912 227 0,0267 1 606 0,0864 
Övr_DSS 64 0,0247 174 0,0202 179 0,0198 417 0,0206 
Övr_DSK 900 0,3789 1 636 0,2041 1 180 0,1434 3 716 0,2008 
Tot_DSS 192 0,0750 338 0,0400 241 0,0267 771 0,0388 
Tot_DSK 1 552 0,6464 2 363 0,2953 1 407 0,1701 5 322 0,2871 

 
Som framgår av tabell 11 är risknivåerna överlag högre på länk försedd med 
parallellt löpande cykelbana än på länk utan cykelbana. 
 
Tabell 11 Totalt antal skadade samt skadade och dödade per miljon 
fordonskilometer på länkar indelade efter förekomst av parallellt löpande 
cykelbana. 
 Cykelbana Ej cykelbana Totalt 
 totalt per fkm totalt per fkm totalt per fkm 
G/c_DSS 260 0,0197 94 0,0150 354 0,0182 
G/c_DSK 1 205 0,0957 401 0,0665 1 606 0,0864 
Övr_DSS 305 0,0221 112 0,0175 417 0,0206 
Övr_DSK 2 617 0,2082 1 099 0,1850 3 716 0,2008 
Tot_DSS 565 0,0418 206 0,0325 771 0,0388 
Tot_DSK 3 822 0,3039 1 500 0,2515 5 322 0,2871 

 
4.1.2 Länkar indelade efter g/c-passagernas säkerhetsstandard 
I följande avsnitt har länkarna klassificerats med avseende på g/c-passagernas 
säkerhetsstandard. Länkarna klassificeras i rött, gult och grönt efter den standard 
som är dominerande på länken sett i antal passager.  Klassen Ej anspråk omfattar 
de länkar där det i nätanalysen inte noterats något korsningsanspråk för g/c-
trafikanter. De länkarna innehåller andra mindre korsningar och utfarter för 
biltrafiken och det kan också förekomma g/c-trafikanter där men då mer av 
spontankaraktär. 

Tabell 12 visar att antalet korsningar och antalet g/c-passager är något mindre 
per kilometer på länkar som klassificerats med grön g/c-säkerhetsstandard jämfört 
med gul och röd standard. Flödet är dock större åtminstone då det gäller 
genomfart/tillfartsgata. 
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Tabell 12 Länkar klassificerade efter g/c-passagernas trafiksäkerhetsstandard. 
Indelning även efter gatutyp. 
Totalt Grönt Gult Rött Ej anspr Totalt 
Gatulängd km 160 141 537 200 1 037 
Milj fkm 757 496 1 622 585 3 460 
Flöde/dygn 12 953 9 663 8 283 8 026 9 141 
Länklängd meter 976 714 816 713 798 
g/c-pass/km 1,9 4,0 4,0 0,0 2,9 
korsn/km 3,7 6,0 6,1 4,1 5,4 
Cykelb % av längd 37 57 61 40 53 
      
Övrig huvudgata Grönt Gult Rött Ej anspr Totalt 
Gatulängd km 41 81 360 87 569 
Milj fkm 96 213 1 001 146 1 456 
Flöde/dygn 6 426 7 221 7 615 4 573 7 007 
Länklängd meter 546 586 713 553 650 
g/c-pass/km 2,7 5,3 4,7 0,0 3,9 
korsn/km 6,0 7,3 7,0 6,2 6,9 
Cykelb % av längd 47 59 61 46 57 
      
Genomfartsgata Grönt Gult Rött Ej anspr Totalt 
Gatulängd km 119 60 176 112 468 
Milj fkm 661 283 621 439 2 004 
Flöde/dygn 15 194 12 969 9 646 10 712 11 740 
Länklängd meter 1 339 1 013 1 154 921 1 106 
gc-pass/km 1,7 2,2 2,6 0,0 1,7 
korsn/km 2,9 4,3 4,3 2,5 3,5 
Cykelb % av längd 34 53 60 35 46 

 
Figurerna 3 och 4 visar att motorfordonens risk att kollidera med g/c-trafikant på 
g/c-passage är starkt relaterad till g/c-passagens trafiksäkerhetsstandard. Risken 
vid röd standard är storleksordningen 8 gånger högre och vid gul standard 
4 gånger högre jämfört med då grön standard gäller. Denna riskrelation gäller vid 
svår inklusive dödlig skada. Det finns också motsvarande tilltagande risk då det 
gäller motorfordon (kategorin övriga trafikanter). Riskökningen gäller även vid 
uppdelning på gatutyp och den gäller även som framgår av figur 4 då risken är att 
komma till skada (inklusive dödas). 
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Figur 3 Dödade och svårt skadade per miljon fordonskilometer på länkar 
klassificerade efter g/c-passagernas trafiksäkerhetsstandard och med indelning 
efter gatutyp (approximativt 90 % konfidensintervall baserat på variation i 
skadetalet). 
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Figur 4 Dödade och skadade per miljon fordonskilometer på länkar 
klassificerade efter g/c-passagernas trafiksäkerhetsstandard och med indelning 
efter gatutyp (approximativt 90 % konfidensintervall baserat på variation i 
skadetalet). 
 
Tabell 13 visar att antalet korsningar och antalet g/c-passager är något mindre per 
kilometer på länkar som klassificerats med grön g/c-säkerhetsstandard jämfört 
med gul och röd standard. Det gäller i såväl Centrumområde, Mellanområde som 
Ytterområde. Flödet är större på grönklassificerad länk dock inte då det gäller 
Centrumområde.  
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Tabell 13 Länkar klassificerade efter g/c-passagernas trafiksäkerhetsstandard 
och efter områdestillhörighet. 
Centrumområde Grönt Gult Rött Ej g/c-anspr Totalt 
Gatulängd km 8 28 67 12 116 
Milj fkm 30 97 290 36 454 
Flöde/dygn 9 871 9 532 11 825 8 174 10 749 
Länklängd meter 403 464 467 335 443 
g/c-pass/km 4,0 6,7 7,8 0,0 6,5 
korsn/km 6,3 8,8 10,0 7,9 9,2 
Cykelb % av längd 51 54 56 58 55 
      
Mellanområde Grönt Gult Rött Ej g/c-anspr Totalt 
Gatulängd km 51 65 210 59 385 
Milj fkm 298 263 717 230 1509 
Flöde/dygn 15 905 11 091 9 371 10 655 10 730 
Länklängd meter 816 685 723 569 698 
g/c-pass/km 2,9 4,0 4,4 0,0 3,5 
korsn/km 4,8 6,3 6,6 5,3 6,1 
Cykelb % av längd 46 64 67 41 60 
      
Ytterområde Grönt Gult Rött Ej g/c-anspr Totalt 
Gatulängd km 100 48 260 128 536 
Milj fkm 428 136 615 319 1 498 
Flöde/dygn 11 699 7 794 6 487 6 800 7 653 
Länklängd meter 1253 1138 1159 917 1103 
g/c-pass/km 1,3 2,4 2,7 0,0 1,8 
korsn/km 3,0 4,1 4,8 3,2 4,0 
Cykelb % av längd 32 48 57 38 47 

 
Ökad risk med sämre säkerhetsstandard på g/c-passagen föreligger lika entydigt i 
de tre områdena. Det är närmast en konstant riskrelation mellan områdena för de 
tre färgstandardnivåerna – se figurerna 5 och 6. 
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Dödade och svårt skadade per miljon motorfordonskm

 
Figur 5 Dödade och svårt skadade på länkar klassificerade efter g/c-
passagernas trafiksäkerhetsstandard och med indelning efter områdestillhörighet 
(approximativt 90 % konfidensintervall baserat på variation i skadetalet). 
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Figur 6 Dödade och skadade på länkar klassificerade efter g/c-passagernas 
trafiksäkerhetsstandard och efter områdestillhörighet (approximativt 90 % 
konfidensintervall baserat på variation i skadetalet). 
 
4.2 Jämförelse med Potensmodellen 
I figur 7 görs en jämförelse mellan empiriskt bestämda risker och förväntade 
risker enligt Potensmodellen (Nilsson, 2004). Det empiriska riskmåttet är antal 
dödade eller skadade g/c-trafikanter relaterat till motorfordonens trafikarbete. 
Indelning av länkarna har gjorts med hänsyn till g/c-passagen säkerhetsstandard. 
Denna bygger i sin tur på den bedömning som gjorts i trafiknätsanalysen av 
motorfordonens hastighet vid g/c-passagen. I denna jämförelse har röd klass åsatts 
medelhastigheten 50 km/h, gul klass 40 km/h och grön klass 25 km/h. Den 
empiriska relativa risken (1,0 vid 50 km/h) har plottats i figuren då det gäller 
dödade och svårt skadade g/c-trafikanter och då det gäller dödade och skadade 
g/c-trafikanter. Motsvarande förväntade risker enligt potensmodellen har också 
plottats i figuren. Enligt Potensmodellen är riskförändringen lika med den relativa 
hastighetsförändringen upphöjt till tre om det är fråga dödade och svårt skadade 
och upphöjt till två om det är fråga om dödade och skadade. 

Som framgår av figur 7 råder det tämligen god överensstämmelse mellan 
empirisk risk och förväntad risk enligt Potensmodellen då det gäller kategorin g/c-
trafikanter. Det är exempelvis en reduktion i risknivån då man går från röd 
säkerhetsstandard med hastigheten 50 km/h till grön standard med hastigheten 
25 km/h som är av storleksordningen 85 %. Samma reduktion erhålles också 
storleksmässigt då man utgår från krockvåldskurvan, som ju visar sannolikheten 
att dödas då man utsätts för olika starkt krockvåld eller, som det uttrycks i 
handboken Lugna gatan, risken för fotgängaren att dödas vid olika påkörnings-
hastigheter. Något sämre överensstämmelse mellan empirisk risk förväntad risk 
enligt Potensmodellen erhölls, som framgår av figur 8, för kategorin övriga 
trafikanter (approximativt lika med motorfordonstrafikanter). Den sannolika 
förklaringen till detta förhållande är att många av de olyckor där motorfordons-
trafikanterna skadats eller dödats inträffat på andra platser längs länken än på g/c-
passagen och då med förmodligen högre hastighet.  
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Figur 7 Relativ risk för motorfordon att skada eller döda g/c- trafikanter vid 
olika hastigheter enligt ”Potensmodellen” och enligt empiriska data. 
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Figur 8 Relativ risk för motorfordonstrafikanter att komma till skada på länk 
klassificerade efter g/c-passagerna säkerhetsstandard enligt Lugna gatans princip 
dvs. med hänsyn till motorfordonens hastigheter enligt klasserna 25 km/h, 
40 km/h och 50 km/h. De heldragna kurvorna är de hastighetsrelaterade riskerna 
enligt ”Potensmodellen”. 
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4.3 Effektmodeller 
Vid databearbetningarna i detta avsnitt har statistikprogrammet SPSS använts. 
Multiplikativa och linjära regressionsmodeller har utnyttjas. Som förklarande 
variabler har antal korsningar och g/c-passager per kilometer använts liksom gatu- 
och områdestyp. Uppdelning har gjorts på korsningar utan g/c-anspråk, g/c-
passager med röd säkerhetsstandard, g/c-passager med gul säkerhetsstandard och 
passager mer grön säkerhetsstandard. Som effektvariabel har DSS-kvoten och 
DSK-kvoten använts. Indelning har gjorts på kategorierna g/c-trafikant och övrig 
trafikant (approximativt lika med motorfordonstrafikant). 
 

Den multiplikativa modellen är av typen y = a*x1**b1*.…*x4**b4 
Den linjära modellen är av typen y = a+b1*x1+….+b4*x4 

 
Den multiplikativa modellen fungerade mindre väl relativt den linjära. Antalet 
länkar med nollvärden gjorde det svårt att få fram iterativa lösningar. Därför kom 
i stället den linjära modellen att utnyttjas. Avsikten med modellen är att ge en 
enkel beskrivning av vad som kan förväntas ske med DSS- och DSK-kvoterna då 
antal korsningar och g/c-passager förändras i antal och kvalité. Syftet har sålunda 
inte varit att genera den optimala modellen utan mer att ta fram en enkel, realistisk 
och rimlig modell med vilken effekter storleksmässigt kan kalkyleras.  
 
4.3.1 Antal korsningar/passager och trafiksäkerhetsstandard som 

förklarande variabler 
4.3.1.1 G/c-trafikanter 
DSS-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 1a. Lutningskoefficienterna 
är signifikant större än noll dvs. med tilltagande antal korsningar och g/c-passager 
ökar DSS-kvoten. Den ökar mest då antalet g/c-passager med röd säkerhets-
standard ökar och minst då antalet g/c-passager med grön säkerhetsstandard ökar. 
Lutningskoefficienten för korsningar/utfarter utan g/c-anspråk är ungefär samma 
som för variabeln g/c-passager med grön säkerhetsstandard. 
 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSS-kvot = -0,0053 + 0,0030KOejgc + 0,0073RÖDgc + 0,0052GULgc + 
0,0031GRÖNgc 
 

Exempel 1: Vad händer om de g/c-passager som har röd säkerhetsstandard 
åtgärdas så att de i stället får gul standard och alla de g/c-passager som initialt 
hade gul standard åtgärdas så att de får grön trafiksäkerhetsstandard? 
Utgångspunkten är den genomsnittliga länken i undersökningen som totalt hade 
5,4 korsningar/utfarter eller g/c-passager (per kilometer). Av g/c-passagerna hade 
0,5 grön säkerhetsstandard, 0,6 gul och 1,8 röd säkerhetsstandard. I resterande 
korsningar/utfarter (2,4 per km) hade g/c-trafikanterna inget korsningsanspråk.  
 

• Innan åtgärderna var riskvärdet för länken 0,020. 
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Värdet erhålls genom att sätta in antal korsningar och g/c-passager i regressions-
ekvationen ovan enligt följande:  
 riskvärdet = -0,0053 + 0,0030*2,4 + 0,0073*1,8 + 0,0052*0,6 + 0,0031*0,5 
 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet bli 0,015. 
 (-0,0053 + 0,0030*2,4 + 0,0052*1,8 + 0,0031*1,1) 
 
Det innebär att åtgärderna kan förväntas medföra en riskminskning med 26 % och 
samma procentuella minskning av antalet dödade och skadade motorfordons-
trafikanter under förutsättning att övriga förhållanden varit oförändrade. 

 
Exempel 2a: Vad händer om alla röda och gula g/c-passager åtgärdas så att de får 
grön säkerhetsstandard?  
 

• Innan åtgärderna var riskvärdet för den genomsnittliga länken samma som i 
exempel 1 innan åtgärd dvs. lika med 0,020 

 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet bli 0,011. 

 (-0,0053 + 0,0030*2,4 + 0,0031*2,9) 
 
Det innebär att åtgärderna förväntas medföra en riskminskning med 45 % och en 
lika stor minskning av antalet dödade och svårt skadade g/c-trafikanter under 
förutsättning att övriga förhållanden varit oförändrade. 
 
Exempel 2b: Men skulle förhållandet ha varit så att det initialt bara hade funnits 
röda g/c-passager på länken, dvs. 2,9 per km på den genomsnittliga länken och 
dessa åtgärdats så att de fått grön standard skulle risken ha minskat med 53 %. 
 
DSK-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 1b. Lutningskoefficienterna 
är signifikant större än noll dvs. med tilltagande antal korsningar och g/c-passager 
ökar DSK-kvoten. Den ökar mest då antalet g/c-passager med röd säkerhets-
standard ökar och minst då antalet g/c-passager med grön säkerhetsstandard ökar 
och lutningskoefficienten för korsningar/utfarter utan g/c-anspråk är ungefär 
samma eller något större än för variabeln g/c-passager med grön säkerhets-
standard. 
 
Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSKkvot = -0,030 + 0,016KOejgc + 0,034RÖDgc + 0,030GULgc + 
0,012GRÖNgc 

  
Exempel 1: Vad händer om de g/c-passager som har röd säkerhetsstandard 
åtgärdas så att de i stället får gul standard och så att alla de g/c-passager som 
initialt hade gul standard åtgärdas till grön trafiksäkerhetsstandard? 
Utgångspunkten är den genomsnittliga länken i undersökningen som totalt hade 
5,4 korsningar/utfarter eller g/c-passager (per kilometer) 0,5 med grön säkerhets-
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standard, 0,6 med gul och 1,8 med röd säkerhetsstandard. I resterande 
korsningar/utfarter (2,4 per km) hade g/c-trafikanterna inget korsningsanspråk.  
 
• Innan åtgärderna var riskvärdet för länken 0,094 
 (-0,030 + 0,016*2,4 + 0,034*1,8 + 0,030*0,6 + 0,012*0,5) 
 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet bli 0,076.  
 (-0,030 + 0,016*2,4 + 0,030*1,8 + 0,012*1,1) 
 
Det innebär att åtgärderna förväntas ge en riskminskning med 19 % och samma 
minskning av antalet dödade och svårt skadade g/c-trafikanter under förutsättning 
att övriga förhållanden varit oförändrade. 
 
Exempel 2a: Vad händer om alla röda och gula g/c-passager åtgärdas så att de får 
grön säkerhetsstandard?  
 
• Innan åtgärderna var riskvärdet för den genomsnittliga länken samma som i 

exempel 1 dvs. lika med 0,094 
 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet bli 0,043.  
 (-0,030 + 0,016*2,4 + 0,012*2,9) 
 
Det innebär att åtgärderna förväntas ge en riskminskning med 54 % och samma 
minskning av antalet dödade och svårt skadade g/c-trafikanter under förutsättning 
att övriga förhållanden varit oförändrade.  
 
Exempel 2b: Men skulle förhållandet ha varit så att det initialt bara hade funnits 
röda g/c-passager på länken, dvs. 2,9 per km på den genomsnittliga länken och 
dessa åtgärdats så att de fått grön standard skulle risken ha minskat med 60 %. 
 
4.3.1.2 Övriga trafikanter 
DSS-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 1c. Lutningskoefficienterna 
är signifikant större än noll dvs. med tilltagande antal korsningar och g/c-passager 
ökar DSS-kvoten. Det gäller korsningar utan g/c-anspråk och g/c-passager med 
röd säkerhetsstandard. För variablerna antal gula och antal gröna g/c-passager är 
inte lutningen signifikant skild från noll. Dessa därför slagits ihop till en variabel. 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSSkvot = 0,0144 + 0,0014KOejgc + 0,0016RÖDgc + 0,0002GULGRÖNgc 
  
Exempel 1: Vad händer om de g/c-passager som har röd säkerhetsstandard 
åtgärdas så att de i stället får gul/grön standard? Utgångspunkten är den 
genomsnittliga länken i undersökningen som totalt hade 5,4 korsningar/utfarter 
eller g/c-passager (per kilometer). Av g/c-passagerna hade 0,5 grön 
säkerhetsstandard, 0,6 gul och 1,8 röd säkerhetsstandard. I resterande 
korsningar/utfarter (2,4 per km) hade g/c-trafikanterna inget korsningsanspråk.  
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• Innan åtgärderna var riskvärdet för länken 0,021 
 (0,0144 + 0,0014*2,4 + 0,0016*1,8 + 0,0002*1,1) 
 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet bli 0,018 
 (0,0144 + 0,0014*2,4 + 0,0002*2,9) 
 
Det innebär att åtgärderna förväntas ge en riskminskning med 13 % och samma 
minskning av antalet dödade och svårt skadade övriga trafikanter (något 
approximativt motorfordonstrafikanter) under förutsättning att övriga förhållanden 
varit oförändrade. 
 
Exempel 2: Vad händer om alla g/c-passager (2,9 per km) hade haft röd standard 
initialt och åtgärdats till gul/grön standard?  
 
• Innan åtgärderna hade riskvärdet varit lika med 0,022 
 (0,0144 + 0,0014*2,4 + 0,0002*2,9)  
 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet vara som i exempel 1 lika med 0,018  
 
Det innebär en riskminskning med 21 %.  
 
DSK-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 1d. Lutningskoefficienterna 
är signifikant större än noll dvs. med tilltagande antal korsningar och g/c-passager 
ökar DSK-kvoten. Den ökar mest då antalet g/c-passager med röd säkerhets-
standard ökar och minst då antalet g/c-passager med grön säkerhetsstandard ökar 
och lutningskoefficienten för korsningar/utfarter utan g/c-anspråk är ungefär 
samma eller något större än för variabeln g/c-passager med grön 
säkerhetsstandard. 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSKkvot = 0,081 + 0,009KOejgc + 0,032RÖDgc + 0,018GULgc + 
0,010GRÖNgc 

  
Exempel 1: Vad händer om de g/c-passager som har röd säkerhetsstandard 
åtgärdas så att de i stället får gul standard och så att alla de g/c-passager som 
initialt hade gul standard åtgärdas till grön trafiksäkerhetsstandard? Utgångs-
punkten är den genomsnittliga länken i undersökningen som totalt hade 
5,4 korsningar/utfarter eller g/c-passager (per kilometer) 0,5 med grön säkerhets-
standard, 0,6 med gul och 1,8 med röd säkerhetsstandard. I resterande 
korsningar/utfarter (2,4 per km) hade g/c-trafikanterna inget korsningsanspråk.  
 
• Innan åtgärderna var riskvärdet för länken 0,176 
 (0,081 + 0,009*2,4 + 0,032*1,8 + 0,018*0,6 + 0,010*0,5) 
 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet bli 0,146. 
 (0,081 + 0,009*2,4 + 0,018*1,8 + 0,010*1,1) 
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Det innebär att åtgärderna förväntas ge en riskminskning med 17 % och samma 
minskning av antalet dödade och svårt skadade övriga (motorfordons-) trafikanter 
under förutsättning att övriga förhållanden varit oförändrade. 
 
Exempel 2a: Vad händer om alla röda och gula g/c-passager åtgärdas så att de får 
grön säkerhetsstandard?  
 
• Innan åtgärderna var riskvärdet för den genomsnittliga länken lika med 0,176 
 
• Efter åtgärderna förväntas riskvärdet bli 0,132. 
 (0,081 + 0,009*2,4 + 0,010*2,9) 
 
Det innebär att åtgärderna förväntas ge en riskminskning med 25 % och samma 
minskning av antalet dödade och svårt skadade övriga (motorfordons-) trafikanter 
under förutsättning att övriga förhållanden varit oförändrade.  
 
Exempel 2b. Skulle förhållandet ha varit så att det initialt bara funnits röda g/c-
passager på länken, dvs. 2,9 per km på den genomsnittliga länken och dessa 
åtgärdats så att de fått grön standard skulle risken ha minskat från 0,195 till 0,132 
dvs. med 33 %. 

 
4.3.1.3 Sammanfattande resultat 
DSS-kvoten och DSK-kvoten för totala antalet trafikanter är lika med summan av 
motsvarande kvoter för g/c-trafikanter och övriga trafikanter. 

Tabellerna 14–16 visar den förväntade totala effekt på DSS-kvoten och DSK-
kvoten givet de tidigare använda exemplen 1 och 2 ovan. Resultatet pekar på att 
antalet skadade och dödade förväntas minska med runt 20 % då g/c-passagernas 
säkerhetsstandard förbättras ”ett steg” dvs. från rött till gult och från gult till grönt 
– se tabell 14. Antalet skadade och dödade förväntas minska med runt 30 % om 
åtgärder vidtas som gör att alla g/c-passager får grön säkerhetsstandard – se tabell 
15. Resultatet ger en bild av storleken på kvarvarande säkerhetspotential.  
 
Tabell 14 Förväntad förändring i DSS-kvoten och DSK-kvoten då röd g/c-
passage ändras till gul respektive gul g/c-passage erhåller grön säkerhets-
standard. (Exempel 1 ovan.) 
DSS-kvoten G/c-trafikanter Övriga trafikanter Totalt 
Före 0,020 0,021 0,041
Efter 0,015 0,018 0,033
Totalt -26 % -13 % -20 %
    
DSK-kvoten G/c-trafikanter Övriga trafikanter Totalt 
Före 0,094 0,176 0,270
Efter 0,076 0,146 0,222
Totalt -19 % -17 % -18 %
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Tabell 15 Förväntad förändring i DSS-kvoten och DSK-kvoten då röd och gul 
g/c-passage erhåller grön säkerhetsstandard. (Exempel 2a ovan.) 
DSS-kvoten G/c-trafikanter Övriga trafikanter Totalt 
Före 0,020 0,021 0,041
Efter 0,011 0,018 0,029
Totalt -45 % -13 % -29 %
    
DSK-kvoten G/c-trafikanter Övriga trafikanter Totalt 
Före 0,094 0,176 0,270
Efter 0,043 0,132 0,175
Totalt -54 % -25 % -35 %
 
Förändring av antalet skadade och dödade på det totala huvudgatunätet 
Det i undersökningen ingående huvudgatunätet utgör 14 % av det totala 
huvudgatunätet i landet. Om man antar att antalet skadade och dödade fördelar sig 
på samma sätt erhålls följande antal skadade och dödade på det totala aktuella 
huvudgatunätet i landet (dvs. exklusive de större korsningarna) – se tabell 16. 

 
Tabell 16 Antal skadade och dödade på årsbasis på länk på huvudgatunätet i 
undersökningen och uppskrivet för hela landet. 
 Dödade o svårt skadade Dödade och skadade 
 Undersökningen ”Landet” Undersökningen ”Landet” 
G/c-trafikanter 63 450 299 2136
Övriga trafikanter 71 507 695 4964
Totalt 134 957 994 7100
 
Givet de förändringar som erhållits i ”kvoterna” innebär det exempelvis att om 
g/c-passagernas säkerhetsstandard förbättras ”ett steg” – se tabell 17 så kan man 
förvänta att antalet dödade och svårt skadade g/c-trafikanter minskar med 
117 stycken (på årsbasis) och det totala antalet dödade och svårt skadade minskar 
med 198 stycken.  

Om alla g/c får grön säkerhetsstandard så kan man förvänta att antalet dödade 
och svårt skadade g/c-trafikanter minskar med 207 stycken och det totala antalet 
dödade och svårt skadade minskar med 288 stycken. 

En minskning med 117 och 207 dödade och svårt skadade g/c-trafikanter 
svarar mot en minskning med respektive 13 % och 23 % av det totala antalet g/c-
trafikanter som skadats svårt eller dödats i genomsnitt per år under den aktuella 
5-årsperioden 1998–2003 (medelvärde 894 per år). 
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Tabell 17 Förväntad förändring av dödade och svårt skadade (DSS) och antalet 
dödade och skadade DSK på årsbasis då g/c-passagernas trafiksäkerhetsstandard 
ändras. (Exemplen 1 och 2 ovan.) 

Gul g/c-passage erhåller grön säkerhetsstandard och röd g/c-passage erhåller gul 
standard (exempel 1 ovan). 

 G/c-trafikanter Övriga trafikanter Totalt 
DSS -117 (-26 %) -81 (-16 %) -198 (-21 %)
DSK -406 (-19 %) -894 (-18 %) -1 300 (-18 %)

Alla g/c-passager erhåller grön säkerhetsstandard (exempel 2a ovan) 
 G/c-trafikanter Övriga trafikanter Totalt 
DSS -207 (-45 %) -81 (-16 %) -288 (-30 %)
DSK -1 132 (-53 %) -1 291 (-26 %) -2 423 (-34 %)

Alla g/c-passager, som antas ha röd säkerhetsstandard initialt erhåller grön standard 
(exempel 2b ovan) 

 G/c-trafikanter Övriga trafikanter Totalt 
DSS -239 (-53 %) -122 (-24 %) -361 (-38 %)
DSK -1 260 (-59 %) -1 688 (-34 %) -2 948 (-42 %)
 
4.3.2 Antal korsningar/passager, trafiksäkerhetsstandard och 

gatutyp som förklarande variabler 
Gatutyp infördes som dummyvariabel i den linjära regressionsmodellen  
(genomfart/tillfart åsattes värdet 1 och övrig huvudlänk värdet 0). 

 
4.3.2.1 G/c-trafikanter 
DSS-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 2a. Ingen signifikant skillnad 
erhölls mellan de två gatutyperna (lutningskoefficienten var inte signifikant skild 
från noll). Samma värden och signifikanser erhölls på övriga regressions-
koefficienter som i analysen i bilaga 1a. 
 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSS-kvot = -0,0028 -0,0047Gatutyp + 0,0029KOejgc + 0,0072RÖDgc + 
0,0051GULgc + 0,0030GRÖNgc 
 

DSK-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 2b. Ingen signifikant skillnad 
erhölls mellan de två gatutyperna. Lutningskoefficienten var dock signifikant 
skild från noll på den lägre, 90 % signifikansnivån. Resultatet skulle sålunda 
kunna tolkas som att det finns en skillnad i DSK-kvoten mellan gatutyperna och 
att den i så fall är högre på övrig huvudlänk än på genomfart/tillfart. Samma 
signifikanser och nästan exakt samma värden på övriga regressionskoefficienter 
erhölls som i analys 1b. 
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Följande regressionsekvation erhölls: 

 
DSK-kvot = -0,007 -0,044Gatutyp + 0,015KOejgc + 0,032RÖDgc + 
0,029GULgc + 0,012GRÖNgc 

 
4.3.2.2 Övriga trafikanter 
DSS-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 2c. Ingen signifikant skillnad 
erhölls mellan de två gatutyperna (lutningskoefficienten var inte signifikant skild 
från noll). Samma värden och signifikanser erhölls för övriga regressions-
koefficienter som i analysen i bilaga 1c. 
 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSS-kvot = 0,0151 - 0,0013Gatutyp + 0,0013KOejgc + 0,0015RÖDgc - 
0,0005GULgc + 0,0000GRÖNgc 
 

DSK-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 2d.  Ingen signifikant skillnad 
erhölls mellan de två gatutyperna. Samma signifikanser och samma värden på 
övriga lutningskoefficienter erhölls som i analys 1d. 
 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSK-kvot = 0,084 -0,007Gatutyp + 0,009KOejgc + 0,032RÖDgc + 
0,018GULgc + 0,010GRÖNgc 
 

4.3.2.3  Sammanfattande resultat 
Ingen säkerställd skillnad erhölls i DSS- och DSK-kvoterna då gatutyp beaktades. 
Det vill säga under i övrigt samma förhållanden kunde ingen skillnad ses mellan 
Genomfartsgata/tillfart och Övrig huvudlänk. Den skillnad som visas i figurerna 3 
och 4 förklaras huvudsakligen av skillnad i antal korsningar och g/c-passager. 
Antalet korsningar var betydligt mindre per sträcka på Genomfartsgata/tillfart än 
på Övrig huvudlänk liksom antalet g/c-passager med röd eller gul trafiksäkerhets-
standard.  
 
4.3.3 Antal korsningar/passager, trafiksäkerhetsstandard och 

tätortsområde som förklarande variabler 
Tätortsområde infördes som dummyvariabel i den linjära regressionsmodellen. I 
ena fallet åsattes Centrumområde värdet 1 och övriga två områden värdet 0. I 
andra fallet åsattes Ytterområde värdet 1 och övriga två områden värdet 0. 

 
4.3.3.1 G/c-trafikanter 
DSS-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 3a. Ingen signifikant skillnad 
erhölls mellan de tre tätortsområden (lutningskoefficienterna var inte signifikant 
skilda från noll). Samma värden och signifikanser erhölls på övriga 
lutningskoefficienter som i analysen i bilaga 1a. 
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Följande regressionsekvation erhölls: 

 
DSS-kvot = -0,0091 + 0,0118Comr + 0,0058Yomr + 0,0030KOejgc + 
0,0072RÖDgc + 0,0050GULgc + 0,0030GRÖNgc 
 

DSK-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 3b. Signifikant skillnad 
erhölls mellan Centrumområde och de två övriga områdena. Givet samma antal 
korsningar/passager och trafiksäkerhetsstandard var DSK-kvoten nästan tre 
gånger högre i Centrumområde relativt de två övriga områdena. Samma 
signifikanser men något lägre värden på övriga lutningsskoefficienter erhölls 
jämfört med resultatet av analysen i bilaga 1b. 
 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSK-kvot = -0,012 + 0,073Comr – 0,037Yomr + 0,014KOejgc + 0,031RÖDgc 
+ 0,025GULgc + 0,011GRÖNgc 
 

 
4.3.3.2 Övriga trafikanter 
DSS-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 3c. Signifikant större DSS-
kvot erhölls i Ytterområde jämfört med de två andra områdena. I likhet med 
resultatet i analysen i bilaga 1c var lutningskoefficienterna för variablerna antal 
korsningar/utfarter utan g/c-anpsråk samt röd g/c-standard signifikant större än 
noll. 
 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSS-kvot = 0,0080 - 0,0033Comr + 0,0114Yomr + 0,0017KOejgc + 
0,0020RÖDgc + 0,0002GULgc + 0,0003GRÖNgc 
 

DSK-kvoten 
Resultatet av regressionsanalysen framgår av bilaga 3d.  Ingen signifikant skillnad 
erhölls mellan tätortsområdena. Samma signifikanser och samma värden på övriga 
regressionskoefficienter erhölls som i analysen i bilaga 1d. 
 

Följande regressionsekvation erhölls: 
 

DSK-kvot = 0,072 + 0,017Comr + 0,014Yomr + 0,009KOejgc + 0,032RÖDgc 
+ 0,018GULgc + 0,010GRÖNgc 
 

4.4.3.3  Sammanfattning 
Signifikant högre DSK-kvot erhölls för g/c-trafikanterna i Centrumområde 
jämfört med övriga områden. Den rimliga förklaringen till detta är att antalet g/c-
trafikanter är större i Centrumområde jämfört än i de 2 övriga. En ytterligare 
förklaring kan vara populationsolikheter exempelvis vad gäller ålderssamman-
sättning. Signifikant större DSS-kvot erhölls för övriga trafikanter (motor-
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fordonstrafikanter) i Ytterområde jämfört med i de två övriga områdena. Det är 
inte orimligt att detta är en effekt av högre hastigheter på huvudnätet i 
ytterområdet. För övrigt erhölls inga signifikanta skillnader mellan områdena. 
Och de skillnader mellan områdena i fråga om DSK- och DSS-kvoterna som visas 
i figurerna 5 och 6 kan huvudsakligen förklaras med de differenser som föreligger 
mellan områdena då det gäller antal korsningar och antal g/c-passager med låg 
trafiksäkerhetsstandard. 
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5 Kommentarer och slutsatser 
En jämförelse mellan de kvotvärden eller riskvärden som erhållits i denna 
undersökning med motsvarande värden som redovisas i Effektsamband 2000 visar 
god överensstämmelse på g/c-sidan då det gäller DSK-kvoten medan något lägre 
värde erhölls på g/c-trafikanternas DSS-kvot i denna undersökning.  Skillnaden 
om den reell speglar rimligen den förbättring av säkerhetsläget och minskning av 
risken för svåra skadefall som skett efter den tidpunkt som var aktuell då 
sambanden i Effektsamband 2000 togs fram. Då det gäller kategorin ”Övriga 
trafikanter” (approximativt lika med motorfordonstrafikanter) visar jämförelsen 
lägre värden i Effektsamband 2000 för kategorin motorfordon. En del av den 
skillnaden, kanske merparten, kan bero på att kategorierna inte är riktigt 
jämförbara. I kategorin ”Övriga trafikanter” som användes i föreliggande 
undersökning ingår även mopeder, Överlag gällde också att kvotvärdena för 
gatutypen Genomfartsgata/infart var lägre i denna undersökning jämfört med de 
värden som redovisas i Effektsamband 2000 men då det gällde gatutypen Övrig 
huvudgata högre i denna undersökning. Den rimliga förklaringen till detta är att 
olika definitioner på gatutyperna utnyttjats. I denna undersökning har den 
tillämpning av gatutypsbegreppet som kommunerna använt sig av vid 
trafiknätsanalysen och som baseras på definitionen i planeringshandboken Lugna 
gatan varit bestämmande för gatutypen.    

Denna undersökning genomfördes på övergripande nivå. Resultatet visade på 
hasighetsfaktorns betydelse som förklarande faktor bakom DSS- och DSK-
kvoternas nivåer. Denna faktors betydelse var särkskilt påfallande då det gällde 
g/c-trafikanternas säkerhet men hade också betydelse för motorfordons-
trafikanternas Det vill säga om man förbättrar g/c-trafikanternas säkerhet på det 
platser där de passerar över gatan genom att sänka motorfordonens hastighet över 
passageplatsen får man förutom förbättrad säkerhet för g/c-trafikanterna som 
bonus också en icke obetydlig förbättring av motorfordonens säkerhet. 
Hastighetsnivån och antalet konfliktpunkter (antal g/c-passager) var de två bland 
de beaktade faktorerna som signifikant förklarade differensen i DSS- och DSK-
kvoterna på länk. 

Det finns skäl att fördjupa undersökningen och beakta faktorer på detaljnivå. 
En faktor som det är angeläget att komma åt i en fortsatt undersökning är g/c-
trafikanternas exponering i form av trafikarbete eller dylikt. I denna undersökning 
visade det sig vara alltför resurskrävande för kommunerna att ta fram den 
information som efterfrågades och som ju i princip gällde kommunens hela 
huvudgatunät. Någon form av förenklat förfarande måste till. Det borde också 
vara givande att beakta fler faktorer i trafikmiljön och deras betydelse inte minst i 
samverkan med hastigheten och flödet. 
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Bilaga 1a 
Sid 1 (1) 

 
GC-trafikanter, linjär regressionsmodell, effektvariabel: 
DSS-kvoten 
 

Variables Entered/Removedb

GR/km,
GU/km,
KO_EjGC,
RÖ/km

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: GC_DSSkvotb. 
 

Model Summary

,249a ,062 ,059 ,1177535
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GR/km, GU/km, KO_EjGC,
RÖ/km

a. 

 
ANOVAb

1,183 4 ,296 21,330 ,000a

17,942 1294 ,014
19,125 1298

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GR/km, GU/km, KO_EjGC, RÖ/kma. 

Dependent Variable: GC_DSSkvotb. 
 

Coefficientsa

-,005 ,006 -,917 ,359
,003 ,001 ,099 3,431 ,001
,007 ,001 ,261 9,053 ,000
,005 ,001 ,106 3,786 ,000
,003 ,002 ,050 1,800 ,072

(Constant)
KO_EjGC
RÖ/km
GU/km
GR/km

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: GC_DSSkvota. 
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Bilaga 1b 
Sid 1 (1) 

 
GC-trafikanter, linjär regressionsmodell, effektvariabel: 
DSK-kvoten 
 
 

Variables Entered/Removedb

GR/km,
GU/km,
KO_EjGC,
RÖ/km

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: GC_DSKkvotb. 
 

Model Summary

,351a ,123 ,121 ,3846576
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GR/km, GU/km, KO_EjGC,
RÖ/km

a. 

 
ANOVAb

26,973 4 6,743 45,574 ,000a

191,462 1294 ,148
218,435 1298

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GR/km, GU/km, KO_EjGC, RÖ/kma. 

Dependent Variable: GC_DSKkvotb. 
 

Coefficientsa

-,030 ,019 -1,604 ,109
,016 ,003 ,152 5,471 ,000
,034 ,003 ,359 12,881 ,000
,030 ,005 ,182 6,706 ,000
,012 ,006 ,059 2,196 ,028

(Constant)
KO_EjGC
RÖ/km
GU/km
GR/km

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: GC_DSKkvota. 
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Bilaga 1c 
Sid 1 (1) 

 
ÖVRIGA trafikanter, linjär regressionsmodell, 
effektvariabel: DSS-kvoten 
 

Variables Entered/Removedb

GUGRkm,
KO_EjGC,
RÖ/km

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ÖVR_DSSkvotb. 
 

Model Summary

,097a ,009 ,007 ,0819038
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GUGRkm, KO_EjGC, RÖ/kma. 
 

ANOVAb

,082 3 ,027 4,061 ,007a

8,687 1295 ,007
8,769 1298

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GUGRkm, KO_EjGC, RÖ/kma. 

Dependent Variable: ÖVR_DSSkvotb. 
 

Coefficientsa

,014 ,004 3,573 ,000
,001 ,001 ,067 2,264 ,024
,002 ,001 ,084 2,832 ,005
,000 ,001 -,009 -,294 ,769

(Constant)
KO_EjGC
RÖ/km
GUGRkm

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ÖVR_DSSkvota. 
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Bilaga 1d 
Sid 1 (1) 

 
ÖVRIGA trafikanter, linjär regressionsmodell, 
effektvariabel: DSK-kvoten 
 

Variables Entered/Removedb

GR/km,
GU/km,
KO_EjGC,
RÖ/km

a
. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: ÖVR_DSKkvotb. 
 

Model Summary

,325a ,105 ,103 ,3844292
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), GR/km, GU/km, KO_EjGC,
RÖ/km

a. 

 
ANOVAb

22,535 4 5,634 38,121 ,000a

191,235 1294 ,148
213,770 1298

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), GR/km, GU/km, KO_EjGC, RÖ/kma. 

Dependent Variable: ÖVR_DSKkvotb. 
 

Coefficientsa

,081 ,019 4,269 ,000
,009 ,003 ,093 3,301 ,001
,032 ,003 ,346 12,272 ,000
,018 ,005 ,108 3,951 ,000
,010 ,006 ,046 1,719 ,086

(Constant)
KO_EjGC
RÖ/km
GU/km
GR/km

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: ÖVR_DSKkvota. 
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Bilaga 2 a 
Sid 1 (2) 

 
GC- trafikanter, linjär regressionsmodell med Gatutyp som 
dummyvariabel (Övr huvudlänk = 1), effektvariabel: DSS-
kvoten 

 
DSS-kv= a+b*Gatutyp+c*KOejGC+d*RÖ/km+e*GU/km+f*GR/km 
 

Iteration Historyb

125463,73 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
17,937 -,003 -,005 ,003 ,007 ,005 ,003
17,937 -,003 -,005 ,003 ,007 ,005 ,003
17,937 -,003 -,005 ,003 ,007 ,005 ,003

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0
2.1

Residual
Sum of

Squares a b c d e f
Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right
of the decimal.

a. 

Run stopped after 4 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction
between successive residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008.

b. 

 
Parameter Estimates

-,003 ,007 -,017 ,011
-,005 ,007 -,019 ,010
,003 ,001 ,001 ,005
,007 ,001 ,005 ,009
,005 ,001 ,002 ,008
,003 ,002 ,000 ,006

Parameter
a
b
c
d
e
f

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,567 -,655 -,632 -,441 -,316
-,567 1,000 ,209 ,317 ,179 ,052
-,655 ,209 1,000 ,343 ,243 ,167
-,632 ,317 ,343 1,000 ,270 ,177
-,441 ,179 ,243 ,270 1,000 ,133
-,316 ,052 ,167 ,177 ,133 1,000

a
b
c
d
e
f

a b c d e f
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Bilaga 2 a 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

2,313 6 ,385
17,937 1293 ,014
20,250 1299
19,125 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: GC_DSSkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,062.

a. 
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Bilaga 2 b 
Sid 1 (2) 

 
GC- trafikanter, linjär regressionsmodell med Gatutyp som 
dummyvariabel (Övr huvudlänk = 1), effektvariabel: DSK-kvoten 

 
DSS-kv= a+b*Gatutyp+c*KOejGC+d*RÖ/km+e*GU/km+f*GR/km 
 

Iteration Historyb

121958,73 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
190,983 -,007 -,044 ,015 ,032 ,029 ,012
190,983 -,007 -,044 ,015 ,032 ,029 ,012
190,983 -,007 -,044 ,015 ,032 ,029 ,012

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0
2.1

Residual
Sum of

Squares a b c d e f
Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right
of the decimal.

a. 

Run stopped after 4 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction
between successive residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008.

b. 

 
Parameter Estimates

-,007 ,023 -,052 ,038
-,044 ,024 -,091 ,004
,015 ,003 ,009 ,020
,032 ,003 ,027 ,038
,029 ,005 ,020 ,038
,012 ,006 ,001 ,023

Parameter
a
b
c
d
e
f

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,567 -,655 -,632 -,441 -,316
-,567 1,000 ,209 ,317 ,179 ,052
-,655 ,209 1,000 ,343 ,243 ,167
-,632 ,317 ,343 1,000 ,270 ,177
-,441 ,179 ,243 ,270 1,000 ,133
-,316 ,052 ,167 ,177 ,133 1,000

a
b
c
d
e
f

a b c d e f
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Bilaga 2 b 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

53,090 6 8,848
190,983 1293 ,148
244,073 1299
218,435 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: GC_DSKkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,126.

a. 
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Bilaga 2 c 
Sid 1 (2) 

 
ÖVRIGA trafikanter, linjär regressionsmodell med Gatutyp som 
dummyvariabel (Övr huvudlänk = 1), effektvariabel: DSS-kvoten 

 
DSS-kv= a+b*Gatutyp+c*KOejGC+d*RÖ/km+e*GU/km+f*GR/km 
 

Iteration Historyb

125860,34 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
8,686 ,015 -,001 ,001 ,002 ,000 3,51E-005
8,686 ,015 -,001 ,001 ,002 ,000 3,51E-005
8,686 ,015 -,001 ,001 ,002 ,000 3,51E-005

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0
2.1

Residual
Sum of

Squares a b c d e f
Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right
of the decimal.

a. 

Run stopped after 4 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction
between successive residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008.

b. 

 
Parameter Estimates

,015 ,005 ,005 ,025
-,001 ,005 -,011 ,009
,001 ,001 ,000 ,003
,002 ,001 ,000 ,003
,000 ,001 -,002 ,001

3,51E-005 ,001 -,002 ,002

Parameter
a
b
c
d
e
f

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,567 -,655 -,632 -,441 -,316
-,567 1,000 ,209 ,317 ,179 ,052
-,655 ,209 1,000 ,343 ,243 ,167
-,632 ,317 ,343 1,000 ,270 ,177
-,441 ,179 ,243 ,270 1,000 ,133
-,316 ,052 ,167 ,177 ,133 1,000

a
b
c
d
e
f

a b c d e f
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Bilaga 2 c 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

,739 6 ,123
8,686 1293 ,007
9,425 1299
8,769 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: ÖVR_DSSkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,009.

a. 
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Bilaga 2 d 
Sid 1 (2) 

 
ÖVRIGA trafikanter, linjär regressionsmodell med Gatutyp som 
dummyvariabel (Övr huvudlänk = 1), effektvariabel: DSK-kvoten 
 
DSK-kv= a+b*Gatutyp+c*KOejGC+d*RÖ/km+e*GU/km+f*GR/km 
 
 

Iteration Historyb

120602,79 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
191,224 ,084 -,007 ,009 ,032 ,018 ,010
191,224 ,084 -,007 ,009 ,032 ,018 ,010

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0

Residual
Sum of

Squares a b c d e f
Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right
of the decimal.

a. 

Run stopped after 3 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction
between successive parameter estimates is at most PCON = 1,00E-008.

b. 

 
Parameter Estimates

,084 ,023 ,039 ,129
-,007 ,024 -,054 ,041
,009 ,003 ,004 ,015
,032 ,003 ,027 ,038
,018 ,005 ,009 ,027
,010 ,006 -,001 ,021

Parameter
a
b
c
d
e
f

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,567 -,655 -,632 -,441 -,316
-,567 1,000 ,209 ,317 ,179 ,052
-,655 ,209 1,000 ,343 ,243 ,167
-,632 ,317 ,343 1,000 ,270 ,177
-,441 ,179 ,243 ,270 1,000 ,133
-,316 ,052 ,167 ,177 ,133 1,000

a
b
c
d
e
f

a b c d e f
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Bilaga 2 d 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

82,417 6 13,736
191,224 1293 ,148
273,641 1299
213,770 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: ÖVR_DSKkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,105.

a. 
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Bilaga 3 a 
Sid 1 (2) 

GC-trafikanter, linjär regressionsmodell med område som  
dummyvariabler (Centrumomr = 1 och Ytteromr = 1), effektvariabel: 
DSS-kvoten 

 
DSS-kv= a+b*Comr+c*Yomr+d*KOejGC+e*RÖ/km+f*GU/km+g*GR/km 
 
 

Iteration Historyb

132795,74 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
17,917 -,009 ,012 ,006 ,003 ,007 ,005 ,003
17,917 -,009 ,012 ,006 ,003 ,007 ,005 ,003
17,917 -,009 ,012 ,006 ,003 ,007 ,005 ,003

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0
2.1

Residual
Sum of

Squares a b c d e f g
Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right of the
decimal.

a. 

Run stopped after 4 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction between
successive residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008.

b. 

 
Parameter Estimates

-,009 ,007 -,023 ,005
,012 ,009 -,006 ,030
,006 ,007 -,009 ,020
,003 ,001 ,001 ,005
,007 ,001 ,005 ,009
,005 ,001 ,002 ,008
,003 ,002 ,000 ,006

Parameter
a
b
c
d
e
f
g

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,239 -,603 -,592 -,524 -,393 -,312
-,239 1,000 ,319 -,085 -,208 -,194 -,047
-,603 ,319 1,000 ,129 ,169 ,143 ,065
-,592 -,085 ,129 1,000 ,336 ,253 ,175
-,524 -,208 ,169 ,336 1,000 ,301 ,191
-,393 -,194 ,143 ,253 ,301 1,000 ,147
-,312 -,047 ,065 ,175 ,191 ,147 1,000

a
b
c
d
e
f
g

a b c d e f g
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Bilaga 3 a 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

2,333 7 ,333
17,917 1292 ,014
20,250 1299
19,125 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: GC_DSSkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,063.

a. 
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Bilaga 3 b 
Sid 1 (2) 

 
GC-trafikanter, linjär regressionsmodell med område som  
dummyvariabler (Centrumomr = 1 och Ytteromr = 1), effektvariabel: 
DSK-kvoten 

 
DSK-kv= a+b*Comr+c*Yomr+d*KOejGC+e*RÖ/km+f*GU/km+g*GR/km 
 

Iteration Historyb

129159,35 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
189,698 -,012 ,073 -,037 ,014 ,031 ,025 ,011
189,698 -,012 ,073 -,037 ,014 ,031 ,025 ,011

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0

Residual
Sum of

Squares a b c d e f g
Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right of the
decimal.

a. 

Run stopped after 3 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction between
successive parameter estimates is at most PCON = 1,00E-008.

b. 

 
Parameter Estimates

-,012 ,024 -,059 ,034
,073 ,030 ,015 ,132

-,037 ,024 -,085 ,011
,014 ,003 ,008 ,020
,031 ,003 ,025 ,036
,025 ,005 ,016 ,035
,011 ,006 ,000 ,022

Parameter
a
b
c
d
e
f
g

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,239 -,603 -,592 -,524 -,393 -,312
-,239 1,000 ,319 -,085 -,208 -,194 -,047
-,603 ,319 1,000 ,129 ,169 ,143 ,065
-,592 -,085 ,129 1,000 ,336 ,253 ,175
-,524 -,208 ,169 ,336 1,000 ,301 ,191
-,393 -,194 ,143 ,253 ,301 1,000 ,147
-,312 -,047 ,065 ,175 ,191 ,147 1,000

a
b
c
d
e
f
g

a b c d e f g
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Bilaga 3 b 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

54,375 7 7,768
189,698 1292 ,147
244,073 1299
218,435 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: GC_DSKkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,132.

a. 
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Bilaga 3 c 
Sid 1 (2) 

 
ÖVRIGA-trafikanter, linjär regressionsmodell med område som  
dummyvariabler (Centrumomr = 1 och Ytteromr = 1), effektvariabel: 
DSS-kvoten 

 
DSS-kv= a+b*Comr+c*Yomr+d*KOejGC+e*RÖ/km+f*GU/km+g*GR/km 
 

Iteration Historyb

133208,65 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
8,643 ,008 -,003 ,011 ,002 ,002 ,000 ,000
8,643 ,008 -,003 ,011 ,002 ,002 ,000 ,000
8,643 ,008 -,003 ,011 ,002 ,002 ,000 ,000

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0
2.1

Residual
Sum of
Squares a b c d e f g

Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right of the
decimal.

a. 

Run stopped after 4 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction between
successive residual sums of squares is at most SSCON = 1,00E-008.

b. 

 
 

 
Parameter Estimates

,008 ,005 -,002 ,018
-,003 ,006 -,016 ,009
,011 ,005 ,001 ,022
,002 ,001 ,000 ,003
,002 ,001 ,001 ,003
,000 ,001 -,002 ,002
,000 ,001 -,002 ,003

Parameter
a
b
c
d
e
f
g

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,239 -,603 -,592 -,524 -,393 -,312
-,239 1,000 ,319 -,085 -,208 -,194 -,047
-,603 ,319 1,000 ,129 ,169 ,143 ,065
-,592 -,085 ,129 1,000 ,336 ,253 ,175
-,524 -,208 ,169 ,336 1,000 ,301 ,191
-,393 -,194 ,143 ,253 ,301 1,000 ,147
-,312 -,047 ,065 ,175 ,191 ,147 1,000

a
b
c
d
e
f
g

a b c d e f g
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Bilaga 3 c 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

,782 7 ,112
8,643 1292 ,007
9,425 1299
8,769 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: ÖVR_DSSkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,014.

a. 
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Bilaga 3 d 
Sid 1 (2) 

 
ÖVRIGA-trafikanter, linjär regressionsmodell med område 
som  dummyvariabler (Centrumomr = 1 och Ytteromr = 1), 
effektvariabel: DSK-kvoten 

 
DSK-kv= a+b*Comr+c*Yomr+d*KOejGC+e*RÖ/km+f*GU/km+g*GR/km 
 
 

Iteration Historyb

127772,78 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
191,163 ,072 ,017 ,014 ,009 ,032 ,018 ,010
191,163 ,072 ,017 ,014 ,009 ,032 ,018 ,010

Iteration Numbera

1.0
1.1
2.0

Residual
Sum of

Squares a b c d e f g
Parameter

Derivatives are calculated numerically.
Major iteration number is displayed to the left of the decimal, and minor iteration number is to the right of the
decimal.

a. 

Run stopped after 3 model evaluations and 2 derivative evaluations because the relative reduction between
successive parameter estimates is at most PCON = 1,00E-008.

b. 

 
Parameter Estimates

,072 ,024 ,026 ,119
,017 ,030 -,041 ,076
,014 ,024 -,034 ,062
,009 ,003 ,004 ,015
,032 ,003 ,027 ,038
,018 ,005 ,008 ,027
,010 ,006 -,001 ,021

Parameter
a
b
c
d
e
f
g

Estimate Std. Error Lower Bound Upper Bound
95% Confidence Interval

 
Correlations of Parameter Estimates

1,000 -,239 -,603 -,592 -,524 -,393 -,312
-,239 1,000 ,319 -,085 -,208 -,194 -,047
-,603 ,319 1,000 ,129 ,169 ,143 ,065
-,592 -,085 ,129 1,000 ,336 ,253 ,175
-,524 -,208 ,169 ,336 1,000 ,301 ,191
-,393 -,194 ,143 ,253 ,301 1,000 ,147
-,312 -,047 ,065 ,175 ,191 ,147 1,000

a
b
c
d
e
f
g

a b c d e f g
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Bilaga 3 d 
Sid 2 (2) 

ANOVAa

82,478 7 11,783
191,163 1292 ,148
273,641 1299
213,770 1298

Source
Regression
Residual
Uncorrected Total
Corrected Total

Sum of
Squares df

Mean
Squares

Dependent variable: ÖVR_DSKkvot
R squared = 1 - (Residual Sum of Squares) /
(Corrected Sum of Squares) = ,106.

a. 
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