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Analyse af forskellige metoder til identifikation af 
outliere i lønstigningstakterne i det standardbereg-
nede lønindeks 

1 Fejlsøgningen af lønstigningstakter 

Der fejlsøges på flere niveauer i det standardberegnede lønindeks. For data ved-

rørende virksomheder og organisationer er der tale om tre niveauer for fejlsøg-

ning: 

1. Fjernelse af outliers på individniveau. Her benyttes HB metode I1 til at 

identificere outliers, hvor timelønnen til de enkelte ansættelsesforhold 

sammenlignes med timelønnen til andre ansættelsesforhold med samme 

1-cifret arbejdsfunktionskode (DISCO-klassifikation), i samme alders-

gruppe (to aldersgrupper) og aflønningsform.  

2. Manuel fejlsøgning på virksomhedsniveau. Her fejlsøges virksomheder 

ved at der er opstillet flere forskellige regler og en indflydelsesfaktor som 

samlet giver hver virksomhed en score. Fejlsøgningen gør det muligt at 

give tilbagemelding til virksomheder med mange eller store fejl i indbe-

retningen, som kan påvirke lønindekset. 

3. Fjernelse af outliers på lønstigningstakterne. Derefter benyttes HB me-

tode II på lønstigningstakten som noget af det sidste inden indekset be-

regnes. Proceduren for valideringen er beskrevet nærmere i afsnit 1.1. 

 

Dette dokument undersøger forskellige metoder for outlier identifikation på løn-

stigningstakterne (niveau 3) og deres betydning for resultaterne i det standard-

beregnede lønindeks. 

1.1 Beregning af lønstigningstakter 

Lønstigningstakterne, som der valideres på, beregnes og valideres i følgende 

trin: 

1. De individuelle observationer grupperes efter det juridiske nummer 

(CVR), arbejdsstedsnummer (ARB) og aflønningsform (time og fastløn-

nede). For hver kombination beregnes der en gennemsnitlig timeløn i 

forrige og indeværende kvartal samt en kvartalsstigning imellem dem. 

2. Outliers identificeres ved at gruppere ovenstående kombinationer efter 

branche (36-gruppering i DB07), størrelsesgrupper og aflønningsform, 

og derefter benyttes HB metode II til at identificere outliere. Metoden er 

nærmere beskrevet i afsnit 3.1. 

 

Det er kvartalsstigningerne (nedenfor omtalt som lønstigningstakter) fra trin 1, 

som analyseres nærmere og illustreres i de kommende grafer og tabeller. 

                                                           
1 HB metode I (HB1) er en metode som egner sig bedst til fordelinger, der ligger tæt 
på en normalfordeling, da det ved denne metode er interkvartilafstanden (afstanden 
mellem 𝑋𝑄1 og 𝑋𝑄3), som anvendes som mål for acceptintervallet på begge sider af 

medianen. Inden validering foretages en logaritmetransformation af timelønnin-
gerne for at tage højde for eventuelle skævheder i de underliggende fordelinger. 
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2 Beskrivelse af lønstigningstakterne 

Lønstigningstakterne er karakteriseret ved at klumpe sig sammen omkring 0 

idet 6-9 pct. af lønstigningstakterne er præcis 0. Betragtes intervallet fra -0,5 til 

0,5 pct. ligger 15-19 pct. af alle observerede lønstigningstakter her. 

 
Tabel 1: Oversigt over andel observationer med lønstigning på 0% eller i intervallet -0,5 og 
0,5%  

Peri-

ode 

Antal observa-

tioner 
Andel hvor = 0 

[pct] 

Andel hvor (-0,5; 

0,5)  [pct] 

2018Q1 44.414 8,5 19,3 

2018Q2 45.656 6,5 14,7 

2018Q3 49.580 7,3 15,6 

2018Q4 49.591 9,0 18,4 

 

2.1.1 Fordeling af data 

Her vises fordelingen af næsten alle lønstigningstakter. Fordelingen har i sagens 

natur en nedre grænse på -100 pct. men ingen øvre grænse. I histogrammet ne-

denfor er de 300 observationer over 100 pct. skåret fra for at give et klarere bil-

lede.  

 
Figur 1: Fordeling af alle lønstigningstakter i 2018 (alle kvartaler) mellem -100 og 100 % 

 
 

Det kan anes, at fordelingen er let højreskæv og at der er mange observationer 

omkring 0. Hvis absolutte stigninger over 20 pct. og stigninger omkring 0 pct. 

udelades og observationerne bliver fordelt ud på kvartaler og aflønningsform, så 

får man et lidt klarere billede af, hvordan resten af fordelingen ser ud. 
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Figur 2: Fordelingen spredt ud på kvartaler og aflønningsform (2018) 

 
Nulstigningerne er endnu mere dominerende på dette niveau. Det kan anes at 

selvom nulstigningerne ligger tæt på midten af fordelingerne ligner det at de godt 

kan ligge lidt ved siden af. Hvis vi fjerner dem får vi: 

 
Figur 3: Fordelingen spredt ud på kvartaler og aflønningsform (2018), uden nulstigninger 

Det kan ses at fordelingerne er stort set symmetriske omkring nul i 1. og 4. 
kvartal, mens den er en højreskæv i 2. kvartal og venstreskæv i 3. kvartal. 

3 Metodevalg 

I de følgende afsnit beskrives fire metoder til identifikation af outliere. Der er 

taget udgangspunkt i dels et oplæg fra en OECD-workshop (Sandquist, 2015), 
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der specifikt undersøger følsomheden overfor asymmetrisk fordelinger, dels en 

beskrivelse af en densitetsbaseret metode kaldet Local Outlying Factor 

(Breunig, Kriegel, Ng, & Sander, 2000). 

3.1 HB metode II (HB2) 

Den nuværende metode til detektion af outliere i det standardbaserede lønin-

deks er HB metode II. Her markeres en observation som en outlier, hvis den 

ligger udenfor et dynamisk acceptinterval 𝐴: 

𝐴 = {𝑥 ∈ 𝑋| 𝑋med − 𝐶 ∙ 𝐷𝑄1 < 𝑥 <  𝑋med + 𝐶 ∙ 𝐷𝑄3} 

𝐷𝑄1 = max{𝑋med − 𝑋𝑄1, |𝑎 ∙ 𝑋med|} 

𝐷𝑄3 = max{𝑋Q3 −𝑋med, |𝑎 ∙ 𝑋med|} 

𝑋med, 𝑋𝑄1, og 𝑋𝑄3 er gruppens median, 1. kvartil og 3. kvartil. 

 

Acceptintervallet beregnes som afstanden mellem den nederste kvartil og medi-

anen eller den øverste kvartil og medianen. Parameteren 𝐶 bruges til at definere 

hvor mange gange længden mellem kvartilet og medianen som skal accepteres. 

Parameteren 𝑎 forhindrer meget smalle acceptintervaller som ellers ville fore-

komme ved meget smalle fordelinger. 

 

I den nuværende fejlsøgning i det standardberegnede lønindeks er parametrene 

sat til 𝑎 = 0,05 og 𝐶 = 3, hvilket i litteraturen anføres som et standardvalg. Et 

alternativt parametervalg undersøges med 𝐶 = 7. 

3.2 Adjusting Outlyingness 

I denne metode benyttes medcouple (MC), som er en robust estimator for skæv-

heden af en fordeling, og som antager værdier mellem -1 og 1. For venstre- og 

højreskæve data er medcouple negativ henholdsvis positiv. Medcouple benyttes 

til at lave et skævt acceptinterval. 

Først beregnes adjusted outyingness 𝐴𝑂𝑖 for hver observation 𝑥𝑖: 

 

𝐴𝑂𝑖 =

{
 
 

 
 
𝑋med − 𝑥𝑖
𝑋med − 𝐷𝑄1

, 𝑥𝑖 < 𝑋med

𝑥𝑖 − 𝑋med
𝐷𝑄3

, 𝑥𝑖 ≥ 𝑋med

 

 

Hvis fordelingen estimeres til at være højreskæv, dvs. 𝑀𝐶 > 0: 

𝐷𝑄1 = 𝑋med − 𝑋𝑄1 − 1,5
−4𝑀𝐶𝑋 ∙ 𝐼𝑄𝑅𝑋 

𝐷𝑄3 = 𝑋𝑄3 + 1,5
3𝑀𝐶 ∙ 𝐼𝑄𝑅 − 𝑋med 

Hvis 𝑋𝑀𝐶 ≤ 0: 

𝐷𝑄1 = 𝑋med − 𝑋𝑄1 − 1,5
−3𝑀𝐶𝑋 ∙ 𝐼𝑄𝑅𝑋 

𝐷𝑄3 = 𝑋𝑄3 + 1,5
4𝑀𝐶 ∙ 𝐼𝑄𝑅 − 𝑋med 

 

Hvor 𝐼𝑄𝑅𝑋 = 𝑋𝑄3 − 𝑋𝑄1 og 𝑀𝐶𝑋 er medcouple for observationerne i gruppen. 

En observation 𝑥𝑖 markeres som en outlier, hvis den beregnede 𝐴𝑂𝑖 ligger uden 

for acceptintervallet: 

{𝐴𝑂𝑖 ∈ 𝐴𝑂(𝑋)|𝐴𝑂𝑄1 − 𝐶 ∙ 𝐴𝑂IQR ≤ 𝐴𝑂𝑖 ≤ 𝐴𝑂𝑄3 + 𝐶 ∙ 𝐴𝑂IQR} 

Som i HB metode II er 𝐶 en parameter der afgør bredden af acceptintervallet, og 

den sættes i vores test til 𝐶 = 3, hvilket i litteraturen anføres som et standard-

valg.  
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3.3 Qn 

Denne metode benytter 𝑄𝑛 (Croux & Rouseew, 1993) som en robust estimator 

for spredningen af fordelingen. En svaghed her er, at acceptintervallet bliver 

dannet symmetrisk omkring medianen. 

 

Først beregnes 𝑄𝑛 for alle observationer ved at tage den absolutte differensmel-

lem alle par af observationer  og derefter tage 𝑘-rang-statistikken, dvs. den dif-

ferens, hvor der eksisterer 𝑘 differenser med en lavere værdi. 

𝑄𝑛 = {|𝑥𝑖 − 𝑥𝑗|; 𝑖 < 𝑗}(𝑘) 

𝑘 = (
[
𝑛
2] + 1

2
)/4 

𝑛 er antallet af observationer. 

Herefter beregnes for hver observation en afvigelse fra medianen, der skaleres 

med 𝑄𝑛 

𝐷𝑖 =
𝑥𝑖 − 𝑋med

𝑄𝑛
 

En observation 𝑥𝑖 markeres som en outlier hvis den beregnede 𝐷𝑖 ligger uden for 

acceptintervallet: 

{𝐷𝑄1 − 𝐶 ∙ 𝐷IQR ≤ 𝐷𝑖 ≤ 𝐷𝑄3 + 𝐶 ∙ 𝐷IQR} 

Som i HB metode II er 𝐶 en parameter, der afgør bredden af acceptintervallet, 

og den sættes i vores test til standardværdien 𝐶 = 3. 

3.4 Local outlier factor 

Denne metode blev overvejet som alternativ til de grænsebaserede metoder. En 

observation klassificeres som en outlier, hvis afstanden til de 𝑘 nærmeste obser-

vationer er for stor. I andre projekter har vi haft erfaret, at denne metode virker 

bedst, hvis antallet af dimensioner er over 1, det vil sige metoden er ikke specielt 

velegnet til univariate fordelinger. Derudover er fortolkningen af resultatet mere 

kompleks, og det vurderes at metoden i praksis ville betyde, at man skruede på 

parametrene indtil man fik de resultater der mindede om faste grænser. Det blev 

derfor besluttet at denne og andre lignende metoder ikke skulle undersøges nær-

mere.  

4 Test af metoder og parametre 

For at teste de tre metoder (HB metode II, AO og Qn) gennemførte vi fejlsøgning 

af alle fire kvartaler i 2018. Vi gennemførte også en supplerende fejlsøgning, hvor 

observationer med nulstigninger (altså hvor kvartalsstigningen var netop nul) er 

udeladt. Resultaterne er vist i nedenstående figurer, hvor alle fire kvartaler vises 

samlet. De røde dele af fordelingen dækker over observationer, der falder inden-

for acceptintervallet, mens de blå og grønne dele dækker over observationer, der 

falder udenfor (for lave henholdsvis for høje). Da markering som outlier eller ej 

sker grupperet og med gruppespecifikke grænser, så kan den samme kvartals-

stigning falde både indenfor og udenfor acceptintervallerne.  
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Figur 4: HB metode II med C=3 

 
 

Figur 5: HB metode II med C=7 
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Figur 6: QN med C=3 

 
 
Figur 7: AO med C=3 

 
 

Den tydeligste forskel er, at HB metode II med C=3 fjerner store datamængder. 



 

8/19 

De 3 andre metoder er mere sammenlignelige. De præcise andele af outliers 

fremgår af tabellen i afsnit 4.1. 

 

Ud over den samlede andel af outliere er det også relevant at undersøge, om me-

toderne har en tendens til at fjerne flere lave end høje observationer, hvilket i 

ovenstående figurer svarer til at sammenligne de blå og grønne områder. Alle de 

undersøgte metoder indeholder en parameter C (sensitivity parameter), som vi 

samtidig lod variere. Figurerne viser forholdet (ratioe) imellem antal outliers i 

den høje ende og den lave ende for varierende værdier af C idet beregningerne 

er lavet både med og uden nulstigninger. Bemærk at standardvalgene for C, og 

som er anvendt i de metoder som indgår i analysen, er fremhævet på figurerne. 
 

Figur 8: HB metode II 

 

 
 
Figur 9: Qn 
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Figur 10: AO 

 
 

I denne del af analysen fremstår Qn-metoden som mindre følsom over for om 

nulstigningerne er inkluderet eller ej, men der bliver til gengæld konsekvent fjer-

net mere i toppen af fordelingen. AO og HB2 opfører sig nogenlunde ens. Efter-

som AO metoden har nogenlunde samme karakteristika som HB metode II, kig-

ges der ikke nærmere på denne i den resterende del af analysen. 
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4.1 Opsummerende tabel 

I den resterende del af analysen fokuseres på HB metode II med forskellige pa-

rametervalg og med og uden nulstigninger. Derudover er Qn metoden medtaget, 

da den har en anden opbygning, som gør den interessant. I analysen inkluderes 

også en meget simpel metode med faste grænser, hvor vi har valgt +/- 20 pct. 

Tabellen nedenfor opsummerer nogle af de vigtigste pointer ved anvendelse af 

disse metoder. Parameter-valgene svarer til de afsatte prikker i graferne ovenfor. 
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Tabel 2: Opsummering af metoder 

 

 Metode 1 Metode 2 

 
 
Metode 3 Metode 4 Metode 5 Metode 6 

Beskrivelse HB metode II med nulstig-
ninger,  
C=3 a=0.05 (nuværende 
metode og parametre) 

HB metode II uden nulstig-
ninger,  
C=3 a=0.05 

HB metode II med nulstig-
ninger,  
C=7 a=0.05 (nuværende 
metode men ny C parame-
ter) 

HB metode II uden nulstignin-
ger, 
C=7 a=0.05 

Fast grænse -20 og 20% Qn,  
C=3 

Fordele Simpel, hurtig kørsel og den 
er implementeret 

Nem at implementere og 
forklare. 

Nem at implementere og 
forklare. Giver mindre bort-
fald end den nuværende 
metode. 

Nem at implementere og for-
klare. 

Simpel og upåvirket af nulstig-
ninger. 
Nem at implementere og for-
klare. 

Ufølsom overfor nulstignin-
ger. 

Ulemper Høj andel af outliers. 
 
Følsom over for nulstignin-
ger. Konsekvensen skal un-
dersøges nærmere. 

Høj andel af outliers. 
 
Fjernelse af nulstigninger 
efterlader en redigeret for-
deling, som også kan betyde 
noget for resultatet.   

Følsom over for nulstignin-
ger. Konsekvensen skal un-
dersøges nærmere. 

Fjernelse af nulstigninger ef-
terlader en unaturlig fordeling 
som også kan betyde noget 
for resultatet. 

Ikke dynamisk. Unaturligt cut-
off af fordelingernes lange ha-
ler. 
 
Fjerner langt mere i toppen 
end i bunden og skaber på 
denne måde formentlig også 
en bias. 

Mere kompleks metode der 
gør den sværere at formidle. 
 
Fjerner næsten konsekvent 
mere i toppen end i bunden. 
Kan potentielt være et pro-
blem. 

Gennemsnitlig nedre grænse  -7,0  -9,1 -17,2  -22,2  -20  -24,1 

Gennemsnitlig øvre grænse  10,2  11,1 24,2  25,0  20  27,6 

Ratio øvre/nedre  0,85  1,04 0,79  1,28  1,54  1,47 

Andel outliers Ca. 10% Ca. 9% Ca. 3% Ca. 2,5% Ca. 3% Ca. 2,5% 
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4.2 Indeksresultater ved anvendelse af forskellige metoder 

I det standardberegnede lønindeks fjernes observationer, der markeres som out-

liere, og forskellige metoder til outlierdetektion resulterer derfor i forskellige 

værdier for det færdige lønindeks. Dette illustreres i de følgende figurer. De bag-

vedliggende tal fremgår i tabellerne i Bilag 1. 

 

De første to grafer viser hhv. indeksresultaterne (1. kvartal 2016 = 100) og års-

stigningerne ved anvendelse af de fire første metoder, som alle er versioner af 

HB2. 

 
Figur 11: Indeks og årsstigninger ved anvendelse af forskellige versioner af HB metode II 

 

 
 

100

102

104

106

108

110

112

Stdb. lønindeks (2016Q1=100)

HB2 med C=3 (nuværende metode) HB2 med C=3 uden nulstigninger

HB2 med C=7 HB2 med C=7 uden nulstigninger

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

Årsstigninger

HB2 med C=3 (nuværende metode) HB2 med C=3 uden nulstigninger

HB2 med C=7 HB2 med C=7 uden nulstigninger



 

13/19 

De næste to grafer viser indeksresultaterne og årsstigningerne for den nuvæ-

rende metode sammen med Qn og +/- 20%, samt resultatet hvis der ikke blev 

fjernet outliers (ingen validering). 

 

 
Figur 12: Indeks og årsstigninger ved anvendelse af HB metode II (nuværende metode), Qn, 
+/- 20% og ingen validering 

 

 
 

Sidste graf viser indeksresultaterne ved anvendelse af de seks metoder, samt re-

sultatet hvis der ikke blev fjernet outliers (ingen validering).  
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Figur 13: Indeks og årsstigninger ved anvendelse af de seks metoder, samt ingen validering. 
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5 Konklusioner fra analysen 

 Valg af metode til at fjerne outliere på lønstigningstakterne har betyd-

ning for det overordnede resultat, hvilket især kommer til udtryk når me-

toderne sammenlignes over en længere periode.  

 Den nuværende metode og ingen validering giver stort set samme udvik-

ling over tid på overordnet niveau.    

 Nulstigningerne fylder meget, og ved midlertidigt at fjerne dem i forbin-

delse med outlier detektionen får vi for alle metoderne en lavere lønud-

vikling. At fjerne dem permanent fra data er ikke en mulighed, da det vil 

introducere et betydeligt bias. Det kan overvejes at undersøge betydnin-

gen af de mange nuller yderligere. 

 De nuværende parametervalg i HB2-metoden (C=3 og a=0,05) er for-

holdsvis restriktive. Betydningen i forhold til at anvende et større spænd 

(C=7) er minimal på overordnet niveau. Før parameteren eventuelt æn-

dres og antallet af fjernede observationer dermed reduceres skal påvirk-

ningen i de mindre brancher undersøges.  

 Det der især betyder noget for om en metode giver en mindre stigning 

over tid eller en markant mindre stigning over tid, er ratioen for hvor 

meget der fjernes i toppen i forhold til i bunden. Jo mere der fjernes i 

toppen, des lavere bliver lønudviklingen, og omvendt. Dette rejser flere 

vigtige spørgsmål/refleksioner: 

o Burde fejlene ikke stort set være ligeligt fordelt i toppen og bun-

den? 

o Er der en bestemt årsag til at fordelingerne som regel har en læn-

gere ”hale” i højre side, dvs. der er flere store lønstigninger end 

der er lave lønstigninger. Hvis årsagen er strukturel, burde det så 

ikke accepteres da det standardberegnede lønindeks i sin opbyg-

ning teoretisk set burde dæmpe effekten af strukturelle ændrin-

ger. 

o Hvis en alternativ metode indføres hvor flere lønstigninger i top-

pen end bunden fjernes, vil det potentielt bidrage til at lønudvik-

lingen undererstimeres, hvilket også vil være et problem. 

 

6 Spørgsmål som skal undersøges nærmere 

Baseret på konklusionerne ovenfor, er vi kommet frem til, at følgende spørgsmål 

og forhold bør undersøges nærmere: 

 Der skal undersøges hvorvidt der ligger flere fejl i toppen end i bunden, 

samt om disse outliers er strukturelt forårsaget eller er faktiske fejlind-

beretninger. Outliers som er forårsaget af strukturelle forhold burde som 

udgangspunkt ikke fjernes, da lønmodtagerne alligevel fordeles ud i ho-

mogene grupper som afdæmper effekten ændringen måtte have på løn-

udviklingen. Hvis sandsynligheden for reelle fejlindberetninger er lige 

stor i top og bund, bør der ikke skiftes til en metode hvor ratioen ligger 

markant højere eller lavere end 1.  

 Behov for i større grad at bruge valideringen til at give en tilbagemelding 

til virksomhederne, således at vi får verificeret hvorvidt der er tale om 

reelle fejl. Dette kan i starten gøres for de større virksomheder. 

 Bør lønstigningstakterne beregnes for kombinationer af den juridiske 

enhed og aflønningsform og dermed uden arbejdssted? Dette vil gøre ar-

bejdet med selve fejlsøgningen og tilbagemeldingen til virksomheden 
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nemmere, samt begrænse risikoen for at virksomheder fjernes som følge 

af flytning af personale imellem arbejdssteder. 

 Skal valideringen ske på et mindre detaljeret niveau, fx ved at anvende 

10-grupperingen i stedet for 36-grupperingen. Dette vil gøre grænserne 

mere robuste og statistisk signifikante. 
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7 Bilag 

Tabel 3: Indeksresultater for det standardberegnede lønindeks med anvendelse af forskellige metoder til outlier detection (2016k1=100) 

Metode 
nr. 

Forklaring 2016 
K1 

2016 
K2 

2016 
K3 

2016 
K4 

2017 
K1 

2017 
K2 

2017 
K3 

2017 
K4 

2018 
K1 

2018 
K2 

2018 
K3 

2018 
K4 

2019 
K1 

2019 
K2 

2019 
K3 

2019 
K4 

2020 
K1 

2020 
K2 

1 HB2 med C=3 (nuvæ-
rende metode) 

100,0 101,8 100,8 101,9 102,1 104,0 103,3 104,1 104,6 106,5 105,8 106,8 107,0 108,9 108,3 109,1 109,5 110,9 

2 HB2 med C=3 uden 
nulstigninger 

100,0 101,7 100,8 101,8 101,9 103,8 103,1 103,8 104,2 106,0 105,4 106,3 106,4 108,3 107,7 108,5 108,7 110,0 

3 HB2 med C=7 100,0 101,9 100,8 101,9 102,0 104,1 103,2 104,1 104,5 106,4 105,6 106,7 106,8 108,8 108,1 109,0 109,3 110,6 

4 HB2 med C=7 uden 
nulstigninger 

100,0 101,8 100,8 101,9 101,9 103,9 103,0 103,9 104,3 106,1 105,3 106,3 106,4 108,3 107,6 108,4 108,7 109,9 

5 Fast grænse -20 og 20 100,0 101,6 100,7 101,6 101,7 103,6 102,8 103,6 103,9 105,6 104,9 105,8 105,9 107,8 107,2 107,8 108,0 109,1 

6 Qn 100,0 101,7 100,8 101,7 101,8 103,7 102,9 103,7 104,1 105,8 105,1 106,1 106,1 108,1 107,5 108,2 108,4 109,6 

 Ingen validering 100,0 101,8 100,8 102,0 102,1 104,1 103,4 104,3 104,8 106,5 105,7 106,8 106,9 108,9 108,2 109,2 109,5 110,6 
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Tabel 4: Årsstigninger for det standardberegnede lønindeks med anvendelse af forskellige metoder til outlier detection 

Me-
tode 
nr. 

Forklaring 16K4 2017K1 2017K2 2017K3 2017K4 2018K1 2018K2 2018K3 2018K4 2019K1 2019K2 2019K3 2019K4 2020K1 2020K2 

1 HB2 med C=3 (nu-
værende metode) 

2,3 2,1 2,3 2,4 2,2 2,5 2,4 2,5 2,7 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,0 

2 HB2 med C=3 uden 
nulstigninger 

2,1 1,9 2,1 2,3 2,1 2,3 2,2 2,3 2,4 2,2 2,3 2,4 2,2 2,4 1,7 

3 HB2 med C=7 2,2 2,0 2,2 2,4 2,2 2,5 2,3 2,4 2,6 2,3 2,4 2,5 2,3 2,5 1,8 

4 HB2 med C=7 uden 
nulstigninger 

2,1 1,9 2,1 2,3 2,1 2,4 2,2 2,2 2,4 2,1 2,2 2,3 2,1 2,3 1,5 

5 Fast grænse -20 og 
20 

1,9 1,7 1,9 2,1 2,0 2,2 2,0 2,1 2,2 2,0 2,1 2,2 2,0 2,2 1,4 

6 Qn 2,0 1,8 2,0 2,2 2,0 2,3 2,1 2,2 2,3 2,1 2,2 2,4 2,1 2,3 1,6 

 Ingen validering 2,2 2,1 2,3 2,5 2,3 2,7 2,4 2,3 2,5 2,1 2,4 2,6 2,5 2,6 1,7 
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