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Sammanfattning

Sammanfattning
Projektet, och även denna rapport, är uppdelat i två delar, Del A och Del B. Den första delen
(Del A) handlar om att utveckla en prototyp för ett beslutsstödssystem som ska vara
behjälpligt vid analyser av hur olika kollektivtrafikformer (färdtjänst, sjukresor, skolskjuts
och ordinarie kollektivtrafik) kan samordnas, så att ett geografiskt områdes alla
kollektivtrafikresurser utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt.
Inom den andra delen (Del B) av projektet studeras hur de algoritmer som idag används vid
operativ planering av anropsstyrda uppdrag kan förbättras och på så sätt ge en effektivare
planering.
I Del A redovisas följaktligen till största del våra åsikter och förslag, kopplat till tidigare
litteratur från området. I del B däremot presenteras kvantitativa resultat från simuleringar och
beräkningar gjorda för att utvärdera effektiviteten av olika planeringsmetoder.

Del A
Resultaten från Del A består till stor del av den utvecklade prototypen, som är avsedd att
inspirera utvecklare och väcka till diskussion om vilka behov som är lämpliga att ställa på den
här typen av beslutsstödssystem. Prototypen är baserad på ett befintligt geografiskt
informationssystem (ESRIs ArcMAP), och våra specifika verktyg är tillagda som enkla
makron. I ett framtida kommersiellt system bör detta troligtvis lösas på ett annat sätt.
Ett sådant system bör:
• Hantera såväl linjebundna som anropsstyrda trafikformer
• Vara baserat på ett geografiskt informationssystem
• Kunna beräkna och visualisera tillgängligheten
• Kunna beräkna kostnaden, dels för hela trafikupplägget och dels för en viss
linje/område
• Kunna visualisera dagens resande i form av flöden mellan hållplatser/områden och i
form av antal på- och avstigningar på hållplatserna

Del B
I Del B har vi utvecklat ett simuleringssystem kallat DARS. Systemet efterliknar den
planeringsprocess som sker i dagens kommersiella system för operativ planering av
anropsstyrda uppdrag, (mer specifikt planering av färdtjänst). DARS har sedan använts till att
utvärdera effekter av att använda exakta, adressbaserade, avstånd istället för zonbaserade
avstånd, samt till att utvärdera effekter av att byta ut omplaneringsalgoritmen i systemet.
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De viktigaste slutsatserna av Del B kan sammanfattas enligt följande:
•

Vi har skapat en simuleringsmiljö som vi anser stämmer bra överens med hur dagens
verkliga system fungerar, dvs. simulerar ett relevant problem, dock med några
förenklingar.

•

Nya typer av omplaneringsmetoder för ett sådant system har visat sig kunna ge
effektiviseringar för både fallet med ”egna fordon” och för ”fordonsgrupp”, sett till
målfunktionsvärdet handlar det om ca. 8 % respektive 4 %.

•

Det tycks inte finnas några stora (om några alls) vinster i att använda exakta avstånd
istället för aggregerade zoner för att beräkna avstånd mellan olika geografiska punkter.

Adress vs. zon
Våra simuleringar över effekterna av att använda adressbaserade avstånd eller zonbaserade
avstånd är baserade på två indataset som representerar resor med färdtjänsten i Göteborg. De
består av 3072 respektive 2877 beställningar.
Utifrån de resultat som simuleringarna gett kan vi inte säga att avstånd som bygger på exakta
adresser inte kan effektivisera planeringen. Dock tyder resultaten på att de positiva effekterna,
om några, inte bedöms vara särskilt stora. Till stor del beroende på att den typ av zoner som
används idag är relativt fint indelade. En ytterligare ”förfining” av sättet att dela in zonerna på
skulle kunna tänkas vara tillämpligt, men att gå så långt som till att använda avstånd på exakt
adressnivå verkar inte nödvändigt/lämpligt.

Omplaneringsmetoder
Vi har utvärderat ett antal olika sätt att välja ut de uppdrag som ska lyftas bort från den
aktuella lösningen, och ett antal sätt att återinsätta de borttagna uppdragen. Indata till dessa
simuleringar har varit en verklig dags resande med färdtjänst i Norrköpings kommun,
bestående av 606 beställningar. Tester har gjorts för två olika scenarier, ”egna fordon” och
”fordonsgrupper”. I fallet med fordonsgrupper utgår alltså ersättning från det att ett fordon
lämnar depån till dess att det är tillbaka i depån igen, medan ”egna fordon” kostar hela tiden.
Med antagandet att man styr fullkomligt över fordonsflottan hela tiden (egna fordon), så finns
en stor effektivisering att göra. Testerna visar här på en förbättring av målfunktionsvärdet på
8,5 %. Effektiviseringen bygger på att den nya föreslagna metoden lyckas minska antalet
fordon som behövs vid den tid då efterfrågan är som störst, alltså under dimensionerande
timme. Dessutom minskas tomkörningssträckan i simuleringarna med drygt 9 %.
Ett troligtvis mer ”realistiskt” fall är det för ”fordonsgrupp”. Här lyckas vi sänka
målfunktionsvärdet med ca. 4 % och tomkörningssträckan med ca. 9 %. De nämnda resultaten
gäller alltså för just den indatainstans (från Norrköping) som har använts i simuleringarna. För
större städer bedömer vi det som troligt att liknande effektiviseringar kan uppnås, dock
eventuellt med något andra metoder än de vi föreslagit här, medan det för mindre orter är
något mer osäkert hur utfallet blir.
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Sammanfattande resultat av Del B
Vi bedömer vår ”simuleringsmiljö” vara så pass lik de verkliga system som används idag i
Sverige att det är rimligt att tro att en implementation av vår föreslagna metod i de verkiga
systemen skulle få liknande effekter där. Det är omöjligt att säga med säkerhet att en
implementation ger precis samma effektivisering som i vår simuleringsmiljö, men en
realistisk bedömning är att resultaten bör bli liknande.
Studien visar att det finns förbättringar att göra och att det är väl värt att satsa på utveckling
och forskning rörande frågor kring planering och effektivisering av olika former av
anropsstyrd kollektivtrafik.
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Inledning

1

Inledning

1.1

Bakgrund

För att uppnå de långsiktiga målen om ett effektivt och långsiktigt hållbart
kollektivtrafiksystem görs forsknings- och utvecklingsinsatser inom en rad olika områden. I
detta projekt är fokus på frågeställningar som berör samhällsbetalda resor, och på hur dessa
resor kan planeras så att tjänsterna effektiviseras. Vi talar här om effektivisering, eftersom det
sen är upp till beslutsfattare att besluta huruvida en eventuell effektivisering ska tas ut i form
av minskade kostnader eller i form av ökad service.
Det finns många saker inom detta område som det finns ett stort intresse av att studera. Inom
detta projekt har vi fokuserat på att studera två punkter, nämligen hur:
•
•

olika trafikformer för kollektivtrafik kan samordnas för att öka det totala utnyttjandet
av tillgängliga resurser
planeringen av den anropsstyrda trafiken kan göras effektivare

Problemställningarna blir extra intressanta i en nära framtid när resenärsgrupperna äldre och
funktionshindrade ökar i antal, vilket kommer att öka behovet av färdtjänst och sjukresor. I en
del län är kostnaden för dessa resor redan högre än den för ordinarie kollektivtrafiken. Med
ökad tillgänglighet till kollektivtrafiksystemet finns goda möjligheter att minska antalet resor
som måste utföras som färdtjänstresor, med minskade kostnader som följd. Många av dem
som idag är färdtjänstberättigade föredrar att nyttja den allmänna kollektivtrafiken om det är
möjligt. Extra handikappanpassade system såsom servicelinjer och flextrafik är ofta mycket
uppskattade lösningar.
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1.2

Syfte

Syftet med projektet är att utveckla planeringsmetoder för effektivare planering av
samhällsbetalda resor. Projektet har två delar.
Den första delen (Del A) handlar om hur olika kollektivtrafikformer (färdtjänst, sjukresor,
skolskjuts och ordinarie kollektivtrafik) kan samordnas, så att ett geografiskt områdes alla
kollektivtrafikresurser utnyttjas på ett så effektivt sätt som möjligt. En svårighet vid den
strategiska/taktiska planeringen är att kunna bedöma effekterna av olika
samordningsalternativ. Den forskningsfråga som studeras i denna del av projektet kan
formuleras:
Hur kan man designa ett planeringsverktyg som kan användas för
att utvärdera effekterna av en given samordning av olika trafikformer,
t ex med avseende på tillgänglighet och kostnad?
Projektet ger inte ett svar på exakt hur samordningen ska utformas i en given situation, men
föreslår utformningen av ett verktyg för utvärdering av olika samordningsformer.
Förhoppningsvis stimulerar detta kommersiella utvecklare av planeringssystem och kommer
på så sätt indirekt att leda till ett effektivare trafiksystem.
Inom den andra delen (Del B) av projektet studeras hur de algoritmer som idag används
operativt för att planera anropsstyrda uppdrag kan förbättras och på så sätt ge en effektivare
planering. En av slutsatserna i FOKAT-projektet (Westerlund, 2006) var att det bedömdes
mycket troligt att nya moderna planeringsalgoritmer skulle kunna bidra till kraftigt minskade
kostnader för anropsstyrd trafik. En effektivisering på 1-5% skulle för de tre-fyra största
trafikhuvudmännen innebära vinster på 20–100 Mkr per år. Frågan är om sådana
effektiviseringar går att uppnå under verkliga planeringsförutsättningar. Den forskningsfråga
som studeras inom denna del av projektet kan formuleras:
Vilken potential finns för att sänka kostnaderna för anropsstyrd trafik genom att
förändra planeringsalgoritmen.
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Linjebunden kollektivtrafik, skolskjuts, färdtjänstresor, sjukresor och anropsstyrd
kollektivtrafik öppen för alla (exempelvis kompletteringstrafik och anropsstyrda
stadsdelsbussar) är alla former av trafik som till olika stora delar är samhällsbetalda. I
dagsläget planeras ofta dessa trafikformer (till stor del) var för sig. Det finns alltså en
potential att uppnå en högre effektivitet om de olika trafikformerna kan samordnads på ett så
bra sätt som möjligt. En ökad effektivitet inom kollektivtrafik, och samhällsbetalda resor i
stort, är till gagn för samhällets alla invånare. Antingen kan den ökade effektiviteten leda till
minskade kostnader eller förbättrad service, eller rent av båda dessa effekter.
Utifrån den första forskningsfrågan som beskrevs i avsnitt 1.2:
Hur kan man designa ett planeringsverktyg som kan användas för
att utvärdera effekterna av en given samordning av olika trafikformer,
t ex med avseende på tillgänglighet och kostnad?
är målet med denna del av projektet att beskriva vilka behov man vill uppfylla med ett sådant
system, föreslå hur ett sådant planeringsverktyg kan skapas, samt demonstrera en prototyp för
ett sådant planeringsverktyg.
Denna del av projektet fokuserar därför på att studera vilken typ av beslutsstödssystem som
kan tänkas efterfrågas samt beskriva hur ett sådant system skulle kunna tänkas se ut och
fungera. Förutsättningarna för kollektivtrafik ser dock väldigt olika ut i olika länder, vilket i
sin tur påverkar vilka typer av samordningar som är tänkbara. Det är därför svårt att från den
internationella litteraturen få generella kunskaper om hur effektiv samordning kan utformas
och utvärderas. Eftersom vi vet att Sverige ligger långt framme i ett internationellt perspektiv
när det gäller forskning och utveckling inom kollektivtrafikområdet, är det snarare här hemma
vi kan hitta användbara erfarenheter om hur våra olika trafikformer kan samordnas. Vad
gäller hur olika trafikupplägg kan utvärderas mot varandra finns dock en del internationella
erfarenheter att dra nytta av, främst med avseende på hur man på olika håll ser på begrepp
såsom tillgänglighet.
Därför beskriver den följande litteraturöversikten en del tidigare samordningsprojekt som har
utförts i Sverige och även internationella erfarenheter från utveckling av beslutsstöd inom
kollektivtrafikområdet och modeller för att utvärdera lösningar.
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2.1

Litteraturstudie Del A

I denna litteraturstudie sammanställs vilka typer av samordningar som har utförts, vilka
effekter de fått samt de eventuella fördelar och nackdelar samordningen har medfört.
Litteraturstudien är en övergripande introduktion till området samordning och har legat till
grund för vårt fortsatta arbete med att utveckla nya metoder för att planera samordning av
olika former av samhällsbetalda resor.
Fokus är på vilka praktiska samordningsprojekt som tidigare bedrivits i Sverige, med en
särskild inriktning på hur olika trafikformer kan samordnas på landsbygden, då låg efterfrågan
på de olika trafikformerna gör samordning än viktigare.
Syftet med denna litteraturstudie är att belysa de olika möjligheter som finns till samordning
mellan olika former av såväl allmän kollektivtrafik som övriga samhällsbetalda resor.

2.1.1. Trafikformer
När olika trafikformer (färdtjänst, sjukresor, skolskjuts och allmän kollektivtrafik) ska
samordnas är det givetvis viktigt att ha kunskap om hur de olika trafikformerna drivs och
regleras. Nedan följer en kort och översiktlig beskrivning av färdtjänst, sjukresor och
skolskjuts.
Färdtjänst
Idag anses kollektivtrafiken inte bara vara ett behövligt transportsystem för dem som saknar
bil, utan även en viktig faktor i kampen för minskade miljöbelastningar från trafiken, samt för
en ökad trafiksäkerhet. Trots detta är det väldigt många människor i Sverige som säger sig ha
svårt att nyttja kollektivtrafiken. Orsakerna till detta är många. Men framförallt handlar det
om fysisk (geografisk och tidsmässig) otillgänglighet till kollektivtrafiksystemet. Det handlar
inte alltid om svårigheter att komma på fordonen, utan minst lika ofta om att ta sig till
hållplatserna.
Lag (1997:736) om färdtjänst, behandlar särskilt anordnade transporter för funktionshindrade
(färdtjänst). Enligt lagen är kommunerna ansvariga för att färdtjänst av god kvalitet finns för
de kommuninvånare som har ett behov av denna tjänst. En sammanställning över hur
funktionshindrades olika resmöjligheter ser ut och vilken utveckling som skett inom detta
område ges av Börjesson (2002).
Under 2008 utfördes knappt 11 miljoner enkelresor med färdtjänst, och drygt 78 000 med
riksfärdtjänst. Detta motsvarar en minskning med ca. 3 % jämfört med 2007, och en
minskning med 30 % för färdtjänst och 20 % för riksfärdtjänst jämfört med för tio år sedan.
Antalet personer berättigade att resa med färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat mer under
den senaste tidsperioden. Knappt 340 000 personer har färdtjänsttillstånd (i slutet av 2008).
För de senaste tio åren innebär detta en minskning med ca. 18 %.
Det här innebär alltså att både antalet personer berättigade att resa med färdtjänst och det
faktiska antalet färdtjänstresor som utförs har minskat, dessutom ganska kraftigt, medan den
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totala kostnaden för att utföra alla färdtjänstresor inte har förändrats särskillt mycket under
samma tid. Nettokostnaden för att utföra dessa resor 2008 ligger på ungefär samma nivå som
föregående år, ca. 2,5 miljarder kronor. Samtliga ovanstående uppgifter är hämtade från SIKA
(2009).
Sjukresor
Sjukresor bedrivs ofta på liknande sätt som färdtjänsten, men ansvaret för transporterna ligger
på landstingen och regleras av Lag (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor.
Lagen reglerar i vilka fall som reskostnadsersättning skall utgå. Resekostnadsersättning
beräknas enligt de grunder som sjukvårdshuvudmannen bestämmer och alla landsting har
bestämt att ersättning för taxiresor utgår endast om man bokat resan via en
beställningscentral. Genom att landstingen bestämt villkoren för ersättningen för taxiresor kan
man även kontrollera hur transporterna sker. Kostnaderna för sjukresor 2007 uppgick till
knappt 2 miljarder kronor (SIKA, 2008).
Skolskjuts
I vilken utsträckning kommunerna är skyldiga att ordna skolskjuts är beskrivet i Skollag
(1985:1100). Cirka 290 000 elever runt om i Sverige använder sig dagligen av skolskjuts. Ca.
hälften av de elever som är berättigade till skolskjuts gör sina resor i den ordinarie
kollektivtrafiken och resterande resor sker i särskilt anordnade skolskjuts.

De samlade kostnaderna (2007) för skolskjuts uppgick till drygt 4 miljarder kronor, (SIKA,
2008). Den skolskjuts som idag utförs med ordinarie kollektivtrafik är svår att utföra billigare.
Det är däremot mycket viktigt att se över de resterande resorna. Vissa kan föras över till
ordinarie kollektivtrafik och övriga, som måste bedrivas som särskilt anordnade turer, är det
viktigt att planera så väl som möjligt.
Rusk et al. (1994) ger översiktlig information om hur planering av skolskjuts går till. De
beskriver hur skolskjutsen organiseras, hur det praktiska planeringsarbetet går till, hur
lagstiftningen ser ut och hur planeringsarbetet kan effektiviseras. Planeringsarbetet beskrivs
som en långsiktigt iterativ process, där erfarenheter från ett år är en viktig grundsten till
kommande års planering. Planering av skolskjuts går oftast till så att utifrån det underlag av
elever, skolor, ramscheman och regler som finns, skapas alternativa utformningar, alternativa
lösningar till skolskjutsproblemet. Dessa lösningar är uppbyggda av olika kombinationer av
befintlig linjetrafik, med tillhörande hållplatser och tider, och särskilt anordnad skolskjuts. För
den särskilda skolskjutsen preciseras vilka fordon som hämtar/lämnar vilka elever och vid
vilka tider detta sker. Utifrån det slutligt valda alternativet skapas körplaner och
elevtidtabeller, och upphandlingsarbetet utförs.
Efterhand måste givetvis transporterna utvärderas, främst med avseende på kostnad och
servicenivå. Resultaten från dessa utvärderingar ligger sedan till grund för det fortsatta (nästa
års) arbetet.
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2.1.2. Samordningsformer
Traditionellt har utvecklingen av linjenät för kollektivtrafik bedrivits på ett av två tydligt
åtskilda sätt. Antingen har trafiken koncentrerats till några få stomlinjer med hög frekvens,
där målet har varit så snabba transporter som möjligt, eller så har satsningar gjorts på mer
yttäckande lösningar för att så många som möjligt åtminstone ska ha tillgång till
kollektivtrafiken, även om den då inte har samma snabbhet som stomlinjerna ger. Senaste
tiden har dock mer och mer ansträngningar gjorts på att försöka kombinera dessa två olika
varianter för att på så sätt skapa ett kollektivtrafiknät som kan erbjuda en bra blandning av
effektivitet och yttäckning. En viktig anledning till detta har varit att försöka öka
funktionshindrades tillgänglighet till den ordinarie kollektivtrafiken, (Börjesson, 2002).
I Hermansson (1992) beskrivs ett tidigt samordningsförsök. Projektet, kallat
”Trafiksamordning i Värmland” (TRAV), syftade till att effektivisera samhällsbetalda resor
och på så sätt minska kostnaderna för samhället och samtidigt bibehålla servicenivån i
glesbygden. Samordningen studerades utifrån tekniska system och planeringshjälpmedel såväl
som från den organisatoriska sidan innehållande avtal mellan trafikhuvudmän, upphandling av
trafik och administrativa rutiner. Resultaten av projektet visar att både positiva ekonomiska
effekter och förbättrad servicenivå i glesbygd uppnåddes. Utöver dessa analyser gjordes även
en utvärdering av resenärernas attityder till förändringarna. Särskilt positivt omdöme fick den
nya trafikformen ”Färdtjänstslingan” som närmast kan liknas med ett mellanting av
servicelinje och Flextrafik, eller stadsdelsbussar.
I projektet GLITTER, (Vägverket, 2003), gjordes en grundläggande redogörelse för vilka
olika typer av samordningar som är möjliga att göra gällande landsbygdstrafik. Bra exempel
kom även fram inom EU-projektet ARTS (Actions on the Integration of Rural Transport
Services). Projektet avslutades med att sammanställa en handbok för planering av
landsbygdstrafik, (ARTS-consortium, 2004 ). Ett av demonstrationsprojekten utfördes på
Gotland och var del i ett långsiktigt projekt (kallat ”Samverkan i kollektivtrafik och
samhällsbetalda resor”) för att utveckla kollektivtrafiken på Gotland. Inom det projektet har
sedan 1998 flera olika försök och åtgärder gjorts för att effektivisera kollektivtrafiken, främst
på landsbygden. Effekterna av dessa olika försök har utvärderats i Börjesson (2003). Den
totala kostnaden för kollektivtrafik, färdtjänst och sjukresor har minskat, till viss del beroende
på att kostnaderna för färdtjänst och sjukresor har sänkts genom minskat resande, byte av
entreprenör och ökade egenavgifter. De åtgärder som vidtagits i linjetrafiken har förbättrat
trafikutbudet, men inte i tillräckligt stor omfattning för att hejda den negativa trenden för
resandet med kollektivtrafiken. En av de viktigaste och mest positiva erfarenheterna var de
från driften av ”Plustrafiken”. Plustrafiken är en anropsstyrd kompletteringstrafik som har
testats över hela Gotland (utanför Visby). Den har bedrivits på det sätt att resenärerna blir
hämtade vid respektive bostad och kan sedan resa in till de större samhällena. Trots att resor
med Plustrafiken ska beställas dagen före resa har trafikformen mottagits positivt av
resenärerna. Den nya trafikformen har medfört ett ökat resande, men genom god planering har
detta kunnat ske utan ökade kostnader för kommunen. Sammantaget ger detta att anropsstyrd
kompletteringstrafik många gånger är både ett kostnadseffektivt och uppskattat sätt att
förbättra resmöjligheterna på landsbygden.
Förutom övergripande studier av detta slag har flera mindre studier gjorts på hur man kan
samordna olika trafikformer på en viss plats, med givna förutsättningar och indata. I projektet
SAMLA (Sundvall & Tarberg, 2000) gjordes en studie om hur buss, färdtjänst och sjukresor
på bästa sätt skulle kunna samordnas för ett område i Sundsvalls kommun. Viktiga
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erfarenheter från det projektet var främst de organisatoriska förändringar som krävdes för att
få till en god samordning. Ett liknande projekt genomfördes åt Regionförbundet Uppsala län
(Börjesson, 2005). Resultaten visar dels på behoven av förändringar på organisatorisk nivå,
men även på behoven av utbyggd anropsstyrd kollektivtrafik för att kunna erbjuda en
tillräckligt god tillgänglighet och därigenom få över färdtjänst- och sjukresor till den ordinarie
kollektivtrafiken.
Studien av Börjesson (1995), fokuserar på de organisatoriska möjligheter och problem som
finns vid samplanering av samhällsbetalda resor. Sex olika möjligheter till effektiviseringar
identifieras; regler för resenärer, planering, upphandling, samordning, trafikdirigering och
administration. Samarbetsformer i fem olika regioner; Gävleborg, Halland, Södermanland,
Värmland och Örebro, jämförs. Inom den organisatoriska biten ligger fokus på utvecklingen
av beställningscentraler. Resultaten visar tydligt på de positiva effekterna av att olika
kommuner eller kommuner och landsting går samman och använder gemensamma
beställningscentraler.
I Börjesson et al. (1999) beskrivs samverkan mellan fem kommuner samt landstinget och
länstrafiken i nordvästra Skåne. Inom detta samarbete har nya praktiska trafiklösningar såväl
som organisatoriska förändringar skett. Inom detta projekt lyfts en mängd intressanta
erfarenheter fram. Några av dessa beskrivs nedan.
•

En viktig erfarenhet på organisatorisk nivå är att alltid försöka påverka
förutsättningarna för, och behovet av, transporter och inte låsa sig vid att fokusera på
minskade kostnader.

•

Införandet av flera nivåer på färdtjänstlegitimering gav stora möjligheter till att
hänvisa resenärer till alternativa transportlösningar.

•

Servicelinjer som kan göra anropsstyrda avvikelser antingen till förutbestämda
”mötesplatser” eller direkt till resenärernas önskade adresser, kan ofta vara ett väl
fungerande alternativ för många färdtjänstberättigade.

•

Åtgärder i gatumiljön gör att fler färdtjänstberättigade kan utnyttja kollektivtrafiken.
Det är alltså viktigt med ett nära samarbete mellan de som arbetar med färdtjänst och
de som planerar gatumiljön.

•

Små förändringar i skolornas scheman och linjesträckning av den fasta
kollektivtrafiken har lett till att en relativt stor andel skolelever har kunnat resa med
den allmänna kollektivtrafiken istället för den tidigare använda särskilda skolskjutsen.

Arbetet av Bolinder & Hadenius (2000) bygger på intervjuer med representanter för
bussbolag, kommuner, Svenska Taxiförbundet, taxibolag och trafikhuvudman. I dessa
intervjuer har bland annat påpekats att den faktor som störst begränsar möjligheten till
samordning är resenärernas individuella behov. Kommunernas regelverk och nivåer på
egenavgifter för färdtjänst anges som de viktigaste styrmedlen för att åstadkomma en ökad
samordning.
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Generellt kan sägas att effektiviteten och samordningsgraden av samhällsbetalda resor i
Sverige har förbättrats allteftersom genom åren. Främst vad gäller kunskap om hur
samordningen kan organiseras och hur det nödvändiga samarbetet mellan olika inblandade
personer, avdelningar och organisationer kan skapas.
Börjesson & Westerlund (2009) konstaterar att anropsstyrd trafik ofta kan vara en bra
ersättning för tidtabellsbunden linjetrafik med liten och oregelbunden efterfrågan. Denna form
av ersättning har också skett på många håll i landet. I rapporten konstateras dock att det i
dagsläget inte finns någon bra metod för att avgöra när det är lämpligt att övergå till
anropsstyrd trafik.
Fördelar och nackdelar med samordning
Sammantaget visar de olika studierna på en mängd fördelar/möjligheter och nackdelar/risker
med samordningsprojekt. De som har kommenterats i flera olika rapporter beskrivs nedan.
Fördelar:
• Ekonomiska besparingar
•

Förbättrad tillgänglighet

•

Kunskapsutbyte

Det som ofta ses som huvudanledningen till att utveckla samordningsformerna mellan de
olika trafikformerna är främst de ekonomiska besparingar man ser som möjliga att göra. När
all trafik planeras gemensamt fås ofta också en ökad tillgänglighet för flertalet resenärer, då
det totala samordnade transportutbudet ofta ger en bättre tillgänglighet än vad den
trafikformen som man tidigare var hänvisad till gjorde. Dock ska man här vara medveten om
att även om tillgängligheten förbättras så är det inte alltid alla kundkategorier upplever att
även servicen/attraktiviteten av utbudet har förbättrats. Mer om detta under nackdelar.
En annan viktig positiv effekt som också många gånger följer med mer eller mindre
automatiskt är en ökad insikt i de problem som finns inom de andra
avdelningarna/organisationerna som man samarbetar med för att få till en så god samordning
som möjligt. Den ökade förståelsen för varandras problem främjar kunskapsutbyte vilket i sin
tur kan öka ”effektiviteten” hos alla inblandade parter.
Nackdelar:
• Organisatoriska förändringar - svårt att komma igång
•

Resenärernas reaktioner - svåra att bedöma i förväg

•

Avvikelser från fasta linjer för att skapa flexibilitet

Många gånger finns det ett behov av organisatoriska förändringar för att skapa en
organisation/arbetsgrupp som har det övergripande helhetsperspektiv som behövs för att få till
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en bra samordning av de olika trafikformerna. Det här medför att de flesta större projekt inom
detta område har krävt ganska långa uppstartstider.
De förändringar som samordningen ofta innebär på utbudet skapar helt nya förutsättningar för
många resenärer, på både gott och ont. Det är många gånger väldigt svårt att veta hur olika
grupper av resenärer kommer att reagera på de förändringar som görs. Det här innebär alltså
en viss risk med att göra stora förändringar/samordningar och kräver ofta en god och tydlig
information till de resenärer som förändringarna påverkar.
Avvikelser från ordinarie linjer kan medföra att färdtjänstberättigade med nivån ”anpassad
kollektivtrafik” kan nyttja den ordinarie kollektivtrafiken, men då finns även risken för
problem med varians i omloppstider och ”obehaget” av förlängda och osäkra restider för
övriga passagerare. Vid införandet av alla sådana förändringar som påverkar det ordinarie
linjenätet måste man alltså tänka sig extra noga för.

2.1.3. Tillgänglighet
Tillgänglighet har beskrivits och definierats på många olika sätt i litteraturen, både i ord och i
matematiska modeller. När man med tillgänglighet endast avser tillgängligheten till själva
kollektivtrafiken kallas detta ofta för ”tillgång” till kollektivtrafik. Tillgången kan beskrivas
som ett mått på med vilken lätthet individer kan komma till och från kopplingspunkter (t.ex.
busshållplatser) i kollektivtrafiken och deras ursprung/destination, samt vid vilka tidpunkter
det finns tillgång till service.
Den verkliga ”tillgängligheten” ett trafiksystem erbjuder, beskrivs snarare som hur lämpligt
systemet är att ta enskilda personer till vissa platser eller aktiviteter. Eller uttryckt på ett något
annorlunda sätt: ett mått på hur många olika av de platser som en resenär vill kunna nå som
det faktiskt går att ta sig till med kollektivtrafiken, samt hur bekvämt det är för resenären att ta
sig till de platserna (på relevanta tider). Tillgång och tillgänglighet tillsammans är viktiga
faktorer för hur framgångsrik kollektivtrafiken blir.
Flera välkända mått på hur tillgänglighet kan definieras och beräknas, beskrivs exempelvis i
Handy & Niemeier (1997), Baradaran & Ramjerdi (2001) & Dong et al. (2006). För dessa
mått är fokus inte just på tillgänglighet i kollektivtrafik, utan generell tillänglighet.
Just för kollektivtrafiksystemets tillgänglighet finns givetvis några grundläggande faktorer att
beakta. En viktig faktor som påverkar tillgängligheten är geografisk belägenhet. Dvs. hur
kollektivtrafiken är belägen till bostäder, rekreationsanläggningar, arbeten, etc. Enligt
Kollektivtrafikkommittén (2003) bör 92 procent av befolkningen i stadsmiljö vara bosatt inom
en 400 meters radie till närmsta hållplats för att god tillgänglighet ska kunna uppnås.
Andra för kollektivtrafiksystemet viktiga egenskaper är; turtäthet, restid och trafikeringstid.
Med restid avses här inte endast tiden spenderat i ett fordon utan även väntetid, bytestid,
gångtid, samt dold väntetid. Med dold väntetid menas den tid man förlorar då linjens
ankomsttid inte stämmer överens med aktiviteten. Ytterligare egenskaper är pålitlighet,
punktlighet och regularitet (Holmberg. & Hydén, 1996).
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I Murray & Wu (2003) diskuteras tillgänglighetskompromisser som många gånger måste
övervägas vid planering av kollektivtrafik, framförallt studeras sambandet mellan antalet
hållplatser och restid. Arbetet presenterar även två optimeringsmodeller för att bestämma hur
kollektivtrafikens hållplatser ska placeras (eller snarare vilka hållplatser ur en given
uppsättning som ska användas) för att ge så många som möjligt så god tillgång som möjligt
till kollektivtrafiken.
Polzin et al. (2002) beskriver ett verktyg för att analysera tillgänglighet. Verktyget tar i
beräkningen hänsyn till vid vilken tid som tjänsten faktiskt är tillgänglig för potentiella
resenärer, baserat på frekvens och ”viljan att vänta”. Dessutom kombineras detta med hur
fördelning av efterfrågade resor ser ut över dagen.
De flesta GIS-baserade analys och/eller beslutsstödssystem använder mått på tillgång till
kollektivtrafiken och inte mått på vilken tillgänglighet den erbjuder. Även den prototyp som
beskrivs i avsnitt 2.2 baseras på tillgång till kollektivtrafiken snarare än den tillgänglighet den
erbjuder. Dock kan riktig tillgänglighet vara en lämplig vidareutveckling av prototypen och
något som vi rekommenderar för en eventuell kommersiell utveckling av ett liknande system.

2.1.4. Planeringsstöd
Bjerkemo (1999) beskriver ett projekt rörande samordning av linjebunden trafik, färdtjänst,
sjukresor och skolskjuts. Ett av fokusområdena är hur planeringssystemen för de olika
trafikformerna ska kunna kommunicera och samverka. Dock rör denna samverkan främst den
operativa planeringen, och givetvis den form av planeringsstöd som användes då (nu ca. 10 år
sedan).
Vad gäller strategisk planering av olika samordningsformer har väldigt lite gjorts genom åren.
En simuleringsprogramvara kallad LITRES-2 (Horn, 2002), som kan användas till att testa
olika upplägg av samordnade trafiklösningar har dock utvecklats av CSRIO (Commonwealth
Scientific and Industrial Research Organisation, Mathematical and Information Sciences).
Programmet fokuserar på hur attraktiva lösningarna blir för resenärerna, men beskriver sämre
kostnadsaspekten för operatören. Detta program användes bland annat till simuleringarna
inom FINAL-projektet, (Häll, 2005).
I dagsläget finns det inget riktigt bra planeringsstöd för hur olika typer av linjebunden och
anropsstyrd kollektivtrafik (inklusive färdtjänst, sjukresor mm.) kan samplaneras och vilka
effekter olika upplägg får för såväl resenärer som operatörer. Av denna anledning startade
under sommaren 2006 ett examensarbete, (Ekstrand & Henningsson, 2006) på uppdrag av
Västtrafik AB, avdelningen för anropsstyrd trafik. Syftet med detta examensarbete var att
skapa ett GIS-baserat hjälpmedel för att jämföra effekterna av olika trafikupplägg i fråga om
tillgänglighet och kostnad. Kostnaden för operatören och tillgängligheten för resenärerna
skulle på ett enkelt sätt kunna visualiseras i ett GIS. Detta program skulle på så vis vara ett
hjälpmedel vid utvärdering av olika trafikupplägg och analys av olika varianter på
samordning mellan anropsstyrd och linjebunden trafik. Det är med erfarenheterna från detta
examensarbete som utgångspunkt vi nu har vidareutvecklat ett planeringsstöd för samordning
av olika trafikformer, och sprider våra tankar om hur ett sådant system bör fungera.
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Det finns även en del (om än inte särskilt mycket) gjort på just beslutsstödssystem med fokus
på att beskriva tillgänglighet. I Murray (2001) användes ett GIS för att utvärdera
tillgängligheten (eller snarare tillgången) till kollektivtrafiken i Brisbane, Australien.
Tillgänglighetsmåttet som används är ett direkt resultat av de regionala transportplanernas
riktlinjer för Brisbane, som anger att 90 % av befolkningen skall ha mindre än 400 meter till
närmaste hållplats. Av denna anledning är 400 meter från startpunkt till en hållplats det som
anses som godtagbar tillgänglighet. GIS används för att visualisera vilka områden som har en
tillräcklig tillgång till kollektivtrafik. Artikeln beskriver också hur en variant av ”the location
set covering problem” kan användas för att mäta redundans i placeringen av hållplatser.
Resultaten visar att samma andel personer i Brisbane, som i dag, skulle kunna ha mindre än
400 meter till kollektivtrafiken, även efter en minskning med 92% av antalet hållplatser. Detta
visar vilken stor redundans som finns i systemet. Frågan som inte besvaras i artikeln, är dock
hur en sådan förändring skulle påverka attraktiviteten för kollektivtrafiken.
O’Sullivan et al. (2000) skapade ett GIS-baserat verktyg för att visualisera tidsmässiga
buffertzoner i ett multimodalt nätverk. I systemet ritas helt enkelt upp vilka områden det går
att nå, från en viss plats ett visst klockslag, med de olika transportalternativen som finns
tillgängliga. I exemplet används buss, tåg och tunnelbanetrafiken i Glasgow.
I Arampatzis et al. (2004) utvecklades ett beslutsstöd baserat på ett GIS. Verktyget är
utformat för att utvärdera olika åtgärder på trafiknätet. Fokus ligger inte på kollektivtrafiken
utan på transportsystem generellt. Syftet med verktyget är att hjälpa användaren att förbättra
effektiviteten i transportsystemet såväl som att studera hur indikatorer för miljö och energi
påverkas av lösningarna. På många sätt påminner detta om hur vi i avsnitt 2.2 föreslår att ett
beslutsstödsystem borde se ut. Främst genom att systemet inte ”optimerar” mot något särskilt,
utan endast beskriver vilka konsekvenser som fås av ett visst scenario (trafikeringsförslag).

2.1.5. Slutsatser av litteraturstudien
Det mesta arbete som har utförts på att samordna olika samhällsbetalda trafikformer har
fokuserat på organisatoriska möjligheter till förändringar och samarbeten. Inom Del A av
detta projekt ligger fokus på att utveckla metoder för att analysera effekterna, i form av
tillgänglighet och kostnad, av olika upplägg på samordning. Indata ifrån Västtrafik har
användas till att utvärdera dessa metoder.
Många erfarenheter från tidigare samordningsprojekt av olika slag tyder på att det är rätt att
nu se vidare ”mer praktiskt” på vilka möjligheter till faktisk samordning det verkligen finns.
Både vad gäller att ordna kollektivtrafiken på ett sådant sätt att fler färdtjänstberättigade kan
använda den allmänna kollektivtrafiken och på ett sätt som samtidigt ger en ökad
tillgänglighet för övriga resenärer.
Tidigare studier visar även på vikten av att så många transporter som möjligt tas med när
arbetet med samordning påbörjas, så att riskerna för suboptimering minskas. Det är också
viktigt att noga fundera igenom vad som verkligen är målet med samordningen. Många
gånger fokuseras för tidigt på att minska kostnaderna för vissa transporter, när förändringar
som påverkar förutsättningarna och behovet av resor kanske skulle ge mycket större effekter.
Av den här anledningen är det viktigt att samordningsprojekt inom samhällsbetalda resor har
en tydlig central organisatorisk förankring och att alla inblandade får göra sig hörda. Allra
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bäst effekter förväntas om problemet kan ses ”ovanifrån”, och på så vis låta alla ingående
delar redan från början hamna på rätt plats i det övergripande samordningsproblemet.
Ovanstående slutsatser tydliggör vikten av att skapa ett nytt beslutsstödssystem som kan
användas till att utvärdera olika kollektivtrafikupplägg, både ur kundens nyttoperspektiv och
ur ett kostnadsperspektiv. Eftersom vi anser att ett sådant system ”direkt” ska kunna
visualisera effekterna av alla de områden som ingår i analysen så är exempelvis inte metoden
föreslagen i O’Sullivan et al. (2000) så lämplig för vårt syfte, medan exempelvis den
föreslagna metoden i Arampatzis et al. (2004) skulle kunna vara lämpligare.
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Systemförslag

2.2

Systemförslag

Den här delen av projektet kan ses som en fortsättning på det samarbete som inleddes 2006
mellan Västtrafik och Linköpings universitet, ITN, ifråga om att utreda möjligheterna till
systemstöd för samordning och utvärdering av olika trafikeringsformer. Då genomfördes ett
examensarbete (Ekstrand & Henningsson, 2006), som ligger till grund för vårt fortsatta arbete
inom den här delen av projektet.
Här presenteras ett förslag på hur ett beslutsstödssystem som kan vara till nytta vid
utvärdering av olika former av samordning och kombinationer av olika trafikformer skulle
kunna se ut och fungera. Systemet ger alltså inget eget förslag på trafikupplägg, utan
användaren anger scenarion som systemet kan underlätta utvärderingen av.
Det som presenteras här är alltså ett förslag, en prototyp, på hur ett sådant system skulle
kunna se ut och fungera. Det är inte någon färdig kommersiell produkt utan kan snarare ses
som en fingervisning och tips till dem som är intresserade av att utveckla en sådan produkt.
Då så stor del av informationen som vi vill hantera och beskriva med det tilltänkta
beslutsstödssystemet baseras på geografisk information så ser vi det som naturligt (och näst
intill självklart) att ett sådant system bör baseras på ett GIS (geografiskt informationssystem).
Att inkludera egenutvecklade verktyg i ett GIS, eller att ansluta GIS till andra befintliga
program, kan göras på olika sätt. Det finns i princip tre olika sätt att lägga till nya funktioner i
ett GIS, som beskrivs i Berglund (2001). Först av allt, kan data exporteras från ett GIS till ett
annat program som innehåller det verktyg man vill använda och vice versa. På detta sätt sker
alla beräkningar antingen i ett GIS eller i ett separat program. Exempelvis kan indata
förberedas i ett GIS och sedan exporteras till externa program och användas där, och därefter
exporteras tillbaka till GIS-programmet för visualisering eller ytterligare analyserar av
resultaten. Detta kan antingen göras manuellt, eller anropas från GIS-gränssnitt. Om det görs
manuellt, är den nya funktionaliteten faktiskt aldrig tillagd i GIS-programmet. Det andra sättet
är att lägga till makron skrivna inuti GIS-programmet. Sådana makron är ofta ganska enkelt
att skapa, men inte alltid så effektiva. Därför används makron främst för korta och enkla
program. Det tredje och sista sättet att lägga till ny funktionalitet är att helt integrera
verktygen i GIS-programmet. Normalt krävs källkoden till ett av de system som skall
kombineras. Dagens leverantörer av GIS erbjuder ofta bra utvecklingsverktyg för att
underlätta implementering av egna verktyg.
I detta projekt har vi valt att implementera våra verktyg som makron direkt i en befintlig GISplattform (ESRIs ArcGIS). Fullt integrerade system är vanligare i utveckling av kommersiella
produkter. Prototypen har fått det aningen pretentiösa arbetsnamnet ”VisaALLT”
(Visualisering av Anropsstyrd och Linjebunden LokalTrafik).
De uppgifter vi anser viktiga att kunna utföra i ett beslutsstödssystem som detta är att:
•
•
•

Beräkna och visualisera tillgängligheten.
o Har valt områdesbaserade beräkningar
Visualisering av dagens utbud och användning
o Av linjer, hållplatser, områden och trafikslag
Möjlighet att analysera kostnader för trafikupplägg
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För ett system som ska kunna utföra ovanstående punkter behövs givetvis en del indata. Så
som vår prototyp nu är utformad behövs följande information:

GIS-lager:
• Linjenät
• Hållplatser
• Flextrafikområden
• Närtrafikområden
• Statistikområden, kan vara områden för färdtjänstresor (t.ex. PLANET-områden), eller
nyckelkodsområden)
• Befolkningsstatistik, bostadsplatser och ålder (eller åldersfördelning)
Tabeller:
• Användning, linjetrafik
• Användning, hållplatser
• Användning, flextrafik
• Användning, närtrafik
• Användning, färdtjänst

Som i vilket GIS som helst kan de befintliga GIS-lagren självklart visualiseras direkt, som
exempelvis i Figur 1 där linjenätet syns. I övre högra hörnet i samma figur finns verktygen för
vår specifika applikation, alltså verktyg för; ”Visualisering av tillgänglighet”, ”Visualisering
av användning” och ”Analys för kostnader och intäkter”.
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Figur 1: Huvudfönster för applikationen "VisaALLT"

2.2.1. Visualisering av tillgänglighet
Som nämndes i avsnitt 2.1.3, så kan tillgängligheten definieras på många olika sätt. I vår
prototyp har vi utgått från en relativt enkel definition av tillgänglighet, beskriven på följande
vis:

n

Ttot = ∑ (Tl ⋅ β l )
l =1

där,

⎛
⎞
Tl = ⎜ k1 ∑ til ⋅ f i l + k 2 a l ⎟
⎝ i∈I
⎠

(

)
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och,

Ttot = Total tillgänglighet för området

Tl = Tillgänglighet per trafikform
t il = Trafikeringstidsvärde för trafikform l vid tidsintervall i
f i l = Turtäthetsvariabel för trafikform l vid tidsintervall i
a l = Värdet för hållplatsavstånd (avstånd till trafikformen l)

k1 = Användarens viktning för den sammanslagna tillgänglighetsfaktorn trafikeringstid och
turtäthet
k 2 = Användarens viktningar för tillgänglighetsfaktorn avstånd

β l = Andelen av befolkningen inom området som tillhör (kan tänkas nyttja) trafikformen l
I = Mängden tidsintervall
n = Antal trafikformer

I denna rapport går vi inte in på detaljerna kring hur värdena för de ovanstående parametrarna
har satts. Men som synes så är alltså tillgängligheten för ett område beroende av vilka
trafikformer som över huvud taget finns i närheten för de boende i området, andelen av
befolkningen i området som kan tänkas använda respektive trafikform, avståndet till
trafikformen/hållplatsen, hur ofta trafikformen är tillgänglig (frekvens), och vid vilken tid på
dygnet trafikformen har vilken frekvens. Det här är på många sätt en väldigt enkel definition
av tillgänglighet, på så sätt att ingen hänsyn tas till vart resenärerna vill kunna ta sig. Detta är
något som bör tas med i en kommersialisering av ett beslutsstödssystem av det här slaget.
För att kunna utföra beräkningarna krävs indata av olika slag. Var denna information kan
hämtas (från vilka lager och tabeller) anges i formuläret för ”Visualisering av tillgänglighet”
som visas i Figur 2.
Resultaten från beräkningarna ger på så sätt ett värde mellan 0 och 100 för tillgängligheten i
varje område. Värdet visualiseras på en tiogradig färgskala, från rött till grönt, på vilket ett
exempel kan ses i Figur 3. I detta formulär anges också annan, för tillgänglighetsberäkningen,
relevant indata, såsom vilka trafikformer som ska ingå i beräkningarna.
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Figur 2: Formulär för ”Visualisering av tillgänglighet”

Figur 3: Visualisering av tillgängligheten
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2.2.2. Visualisering av användning
Då verktyget ”Visualisering av användning” väljs visas formuläret i Figur 4. Här ges
möjligheten att välja vilka trafikformer som visualiseringen ska göras för .

Figur 4: Formulär för "Visualisering av användning"

Användningen i linjetrafiken visas som relationer mellan specifika hållplatser. Det
visualiserade värdet är det sammanlagda antalet resor i båda riktning mellan de två
hållplatserna. Användningen på övriga trafikformer baseras på relationer mellan de
statistikområden (PLANET-områden) vi har använt.
För samtliga trafikformer skulle en lämplig förbättring vara att kunna visa antalet resor i varje
relation åt vardera hållet, och inte det sammantagna antalet resor mellan relationerna så som
det nu är i prototypen.
Figur 5 visar ett exempel på hur användningen av linjebunden trafik kan visualiseras. Varje
relation, mellan två hållplatser, beskrivs med en linje vars tjocklek visar antalet resor mellan
områdena under den aktuella perioden. För glest bebodda områden kan perioden exempelvis
vara en vecka, eller en dag, medan det för stadstrafik kanske snarare är dagens maxtimme som
är av intresse. Det finns även en möjlighet att sätta en gräns på hur många resor som måste
ske på en viss relation för att den ska ritas ut. Om alla relationer ritas ut på detta sätt blir
resultatet väldigt svåröverskådligt. En beskrivning av hur antalet rörelser (på- och
avstigningar), under en viss tidsperiod ser ut vid alla hållplatser, kan exempelvis göras som i
Figur 6, där punktens storlek visualiserar antalet rörelser.
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Figur 5: Visualisering av användning av linjetrafik, (resrelationer)

Figur 6: Visualisering av användning av linjetrafik, (hållplatsrörelser)
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På liknande sätt visualiseras även flöden för användningen av närtrafiken och färdtjänsten.
Den egentligen enda skillnaden mot hur linjetrafiken har valts att visualisera är att för dessa
trafikformer, så är det relationerna mellan områden och inte mellan hållplatser som är det
intressanta. Ett exempel kan ses i Figur 7. Här visas antalet resor mellan olika områden.
Relationer med ett lågt värde har tagits bort på samma sätt som beskrevs för linjetrafiken.

Figur 7: Visualisering av användning av områdesbaserad trafikform

2.2.3. Analys av kostnader och intäkter
Förutom att kunna visualisera både det aktuella resandet och vilken tillgänglighet en viss
förändring får på boende i olika områden anser vi även att ett beslutsstöd av det här slaget bör
kunna utvärdera vilka kostnader olika lösningar får, för att på så sätt kunna användas till att
utvärdera sambanden mellan kostnad och tillgänglighet.
Tanken är inte att beräkna en exakt kostnad för ett visst trafikupplägg, men att i.a.f. få ett
ungefärligt värde baserat på enkla nyckeltal. På så sätt fås en realistisk uppskattning, utan att
behöva all detaljinformation om hur driften är tänkt att gå till.
I Figur 8 visas huvudformuläret för verktyget ”Analys av kostnader och intäkter”. Detta
verktyg är tänkt att kunna beräkna kostnaderna dels för hela trafiken och dels för en viss linje
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eller den anropsstyrda trafiken i ett visst område. I dagsläget beräknas i prototypen endast
kostnaden för en viss linje/visst område, men ingen totalkostnad för hela trafikupplägget.

Figur 8: Formulär för ”Analys av kostnader och intäkter”
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2.3

Slutsatser Del A

I den här delen av projektet har vi försökt definiera vilken form av beslutsstödssystem vi anser
behövs för att kunna få till en effektivare samordning av olika kollektiva trafikformer, och
skapat en prototyp som till stora delar svarar upp mot de krav vi anser finns på ett sådant
system.

Systemet bör:
• Hantera såväl linjebundna som anropsstyrda trafikformer
• Vara baserat på ett geografiskt informationssystem
• Kunna beräkna och visualisera tillgängligheten
• Kunna beräkna kostnaden, dels för hela trafikupplägget och dels för en viss
linje/område
• Kunna visualisera dagens resande i form av flöden mellan hållplatser/områden och i
form av antal på- och avstigningar på hållplatserna

I vår prototyp har vi endast tagit hänsyn till en utgångspunkt/målpunkt för resor, nämligen
bostadsplatsen. För en kommersiell produkt är dock vårt råd att fler punkter, så som
arbetsplatser, köpcentra och sjukhus, inkluderas i modellen för beräkning av tillgänglighet.
Genom beskrivningen av denna prototyp hoppas vi kunna inspirera till, och underlätta
utvecklingen av, ett kommersiellt beslutsstödssystem.
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Del B: Utveckling av planeringsmetoder för
anropsstyrd trafik

3

Del B handlar om att utvärdera och utveckla de algoritmer som idag används operativt för att
planera anropsstyrda uppdrag. En av slutsatserna i FOKAT-projektet, (Westerlund, 2006), var
att det bedömdes mycket troligt att nya moderna planeringsalgoritmer skulle kunna bidra till
kraftigt minskade kostnader för anropsstyrd trafik. En effektivisering på 1-5% skulle för de
tre-fyra största trafikhuvudmännen innebära besparingar på 20–100 Mkr per år. Frågan är om
sådana effektiviseringar går att uppnå under verkliga planeringsförutsättningar. Den
forskningsfråga vi har studerat kan formuleras:

Vilken potential finns för att sänka kostnaderna för anropsstyrd trafik genom att
förändra planeringsalgoritmen.
Eller mer sakligt uttryckt:

Hur mycket kan vi inom ramen för detta projekt förbättra/effektivisera
planeringen?
Detta är en mer korrekt formulering eftersom det självklart även efter detta projekt kommer
gå att effektivisera planeringen ytterligare.
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3.1

Litteraturstudie Del B

Litteraturstudien för Del B, redovisas som två korta avsnitt. Det första, avsnitt 3.1.1, beskriver
det matematiska problemet känt som ”the Dial-a-ride-problem”, vilket i stort är det vi studerar
i denna del av projektet. Det andra avsnittet, avsnitt 3.1.2, beskriver hur detta problem tidigare
har angripits. Först kommer alltså en problembeskrivning, och sedan beskrivningar på hur
problemet har lösts i tidigare studier.

3.1.1. Beskrivning av Dial-a-Ride-problemet
Olika slag av anropsstyrda transportsystem har fått ett stort intresse i många delar av världen,
främst eftersom det ger lämpliga transporter för äldre och funktionshindrade. Det matematiska
problemet att planera resenärernas efterfrågade resor på ”rätt” fordon på ett optimalt sätt är
känt som ”the Dial-a-Ride problem” (DARP) och är ett kombinatoriskt problem som
matematiskt är mycket svårt att lösa. Problemet kan visas vara en variant av ”the pick-up and
delivery problem” och det klassiska ruttningsproblemet ”the vehicle routing problem”, (Li &
Lim, 2001 & Luis et al., 1999), som introducerades i Dantzig & Ramser (1959). Detta
problem är i sin tur en variant av det ännu mer välkända och välstuderade problemet
”handelsresandeproblemet” (the traveling salesman problem). Det har gjorts en hel del studier
på hur passagerare bör planeras på rätt fordon. Dessa studier har resulterat i ett antal olika
förslag på optimeringsmodeller och metoder.
Planeringsproblemet innebär att efterfrågade resor från enskilda personer eller grupper av
passagerare ska planeras på något fordon i den tillgängliga flottan. Till varje efterfrågad resa
finns en specifik startpunkt och målpunkt, och en önskad tid då resan ska utföras. Det som
skiljer DARP från ett vanligt ”pick-up and delivery problem” är att det tas hänsyn till
resenärens upplevda kostnad, för hur resan planeras. En sådan kostnad kan vara i form av
väntetid, restid eller avvikelser från önskade avgångs- och ankomsttider. Detta för att
återspegla behovet av att balansera resenärernas ”obehagskostnader” mot att minimera
driftskostnaderna.
I praktiken kan den här typen av transportservice planeras på två olika sätt, statiskt eller
dynamiskt. I den statiska varianten är alla efterfrågade resor kända i förväg, vilket också gör
att fordonens rutter kan planeras i förväg. Den här varianten av DARP är exempelvis
beskriven i Feuerstein & Stougie (2001) och Melachrinoudis et al. (2007). Motsatsen till detta
är den dynamiska varianten, till exempel beskriven i Teodorovic & Radivojevic (2000),
Colorni & Righini (2001) och Coslovich et al. (2006). Vid den här typen av planering ökar
antalet förfrågningar gradvis allteftersom kunderna ringer in nya efterfrågningar och på så sätt
börjar planeringen innan alla efterfrågningar är kända. De flesta studier om DARP antar det
statiska fallet. Ofta förutsätts också en homogen fordonsflotta baserad vid en enda depå.
Viktigt att komma ihåg är dock att detta väldigt sällan är fallet i praktiken. Flera depåer samt
olika fordonstyper, exempelvis vissa utrustade för att hantera rullstolar, är naturligtvis vanliga
i praktiken.
Det finns normalt två mål från operatörernas synvinkel, samt två ur kundernas synvinkel, som
kan vara en del av den övergripande målfunktionen i DARP. Ur utförarnas perspektiv är målet
att minimera det totala antalet fordon som behövs samt den totala körtiden för dessa fordon.
Från kundens perspektiv är målet att minimera avvikelser från utsatt tid och att minimera
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restiderna, (Fu & Teply, 1999). Mer detaljerade förklaringar av DARP finns i Cordeau &
Laporte (2003a) och Cordeau et al. (2004).
Den dynamiska varianten stämmer ganska väl med hur vi oftast planerar färdtjänsten här i
Sverige, medan den statiska varianten är vanligt förekommande för olika former av
transporter för äldre och handikappade bland annat i USA.

3.1.2. Lösningsmetoder för DARP
Några av de tidigaste studierna om DARP är Wilson et al. (1971), Stein (1978), Psaraftis
(1980), Psaraftis (1983a) och Psaraftis (1983b). Wilson et al. (1971) studerar den dynamiska
versionen av DARP. Den här problemställning utvecklades sedan i Stein (1978) och Psaraftis
(1980) till att både hantera det statiska och det dynamiska fallet. I Psaraftis (1980) och
Psaraftis (1983a) undersöks den matematiskt sett enklaste varianten av problemet, där bara ett
fordon finns tillgängligt. I Psaraftis (1983b) hanteras fortfarande endast ett fordon, men här
tas också hänsyn till tidsfönster för uppdragen.
De flesta av de ovanstående studierna har fokus från operatörernas synvinkel och försöker att
minimera totala körsträckan för fordonen. Detta är målet också i Desrosiers et al. (1986) där
en algoritm baserad på dynamisk programmering används för ett DARP med bara ett fordon. I
Psaraftis (1986) jämförs två olika algoritmer för en statisk version av DARP med flera fordon.
En av dessa algoritmer bygger på en klustringsteknik. Att skapa kluster är en teknik som även
har använts av många andra. Bra exempel är Jaw et al. (1986), Ioachim et al. (1995) och
Borndörfer et al. (1997).
Under det senaste årtiondet har intresset för heuristiker, och särskilt metaheuristiker, ökat
dramatiskt, vilket har märkts tydligt på forskningen kring DARP. Eftersom DARP är ett
problem som är väldigt beräkningskrävande (krävs stor datorkapacitet för att lösa stora
instanser av problemet), har användningen av heuristiker varit dominerande under de senaste
åren. Tabu Search är den vanligast använda metaheuristiken för att lösa DARP. Ett bra
exempel är arbetet av Cordeau & Laporte (2003b) som under sökningens gång också tillåter
lättnader, relaxationer, av kapacitetsvillkor och tidsfönstervillkor. På det här sättet fås en
möjlighet att utforska otillåtna lösningar i sökandet efter en optimal lösning.
Chan (2004) använder en vanlig princip som innebär att man först skapar kluster av uppdrag
som ”passar” ihop, och sedan skapar rutter baserad på de kluster som skapats. I den studien
har kluster skapats både med ”Tabu Search” och med ”Scatter Search”.
Ho & Haugland (2004) studerar ett probabilistiska DARP, vilket är en variant av problemet
där varje användare behöver service med en viss sannolikhet. Detta är ett exempel på DARP
särskilt användbart när man skapar fordonsrutter som skall användas för en viss tidsperiod
(mer än bara vid en viss tidpunkt). I den här typen av problem hanteras inte någon form av
omplanering på daglig basis. Både ”Tabu Search” och en blandning av ”Tabu Search” och
GRASP (Greedy Randomized Adaptive Search Procedure) har används. Slutsatserna är dock
att den rena ”Tabu Search” metoden skapar bättre lösningar.
Attanasio et al. (2004) testar olika parallella heuristiker, baserade på ”Tabu Search”, för ett
dynamiskt DARP. Författarna försöker först hitta en lösning på det statiska problemet baserat
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på de uppdrag som är kända i början av planeringsperioden, för att sen fortsätta som ett
dynamiskt problem. De experiment som gjorts visar att parallella beräkningar kan vara till
nytta vid lösning av dynamiska DARP.
Förutom ”Tabu Search” så har även andra metaheuristiker använts på DARP. Exempel på
detta är Baugh et al. (1998) som använder ”Simulated Annealing”, medan Uchimura et al.
(2002) och Bergvinsdottir et al. (2004) använder ”Genetic Algorithms”.
Givetvis har många också använt olika former av insättningsheuristiker. Madsen et al. (1995)
använder en algoritm som utvecklades för att lösa verkliga problem med schemaläggning av
transporter för äldre och funktionshindrade i Köpenhamn. Diana & Dessouky (2004)
presenterar en insättningsheuristik för DARP och testar den på relativt stora probleminstanser
(500 och 1000 efterfrågningar). Dessutom diskuteras den praktiska nyttan av att hitta inte bara
bra, utan också flexibla, lösningar. Toth & Vigo (1997) studerar ett statiskt DARP, där de
använder en parallell insättningsheuristik och en Tabu-baserad sökning för att sedan förbättra
lösningen.
Denna litteraturgenomgång visar att DARP är ett väl studerat problem. Både statiska och
dynamiska versioner av problemet har studerats. Eftersom DARP är svårt att lösa, har fokus
legat på heuristiska metoder.
Grundat på denna literaturöversikt, och kunskap om hur dagens system är uppbygda, har vi
valt att i första hand gå vidare med enkla omplaneringalgoritmer baserade på ”ruin-andrecreate-metoder”, exempelvis beskrivna i Schrimpf (2000). Denna typ av metoder bedöms
som relativt enkla att få att fungera och dessutom, inte minst viktigt, också relativt enkla att
implementera i dagens kommersiella system.
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Del B handlar om att utvärdera och utveckla de algoritmer som idag används operativt för att
planera anropsstyrda uppdrag. För att studera vilka effektiviseringar vi kan nå för den
operativa planeringen av anropsstyrda uppdrag (läs färdtjänstuppdrag) har ett
simuleringsverktyg utvecklats, vilket beskrivs i avsnitt 3.3. Här nedan beskrivs nu hur det
verkliga planeringsproblemet har modellerats för att kunna implementeras till ett
simuleringssystem.

3.2.1. Antaganden och förenklingar
För att skapa det simuleringsverktyg vi behöver för att utföra testerna behövs en något
förenklad modell av det verkliga planeringsproblemet. De antaganden och förenklingar vi
gjort redovisas nedan.
Fordonsflottan består av två olika typer av fordon, vanliga taxibilar och specialfordon med
möjlighet att ta resenärer i rullstol. Fordonen kan endast ges nya uppdrag då de står stilla, dvs.
lämnar eller hämtar en kund (eller bara väntar på nästa uppdrag). Det här innebär att ett
fordon aldrig omdirigeras då det är på väg mellan två adresser. Detta antagande gör att den
exakta positionen för varje fordon inte behöver följas och uppdateras kontinuerligt, vilket gör
implementeringen enklare.
Kunder antas ringa in förfrågningar i realtid och tillåts specificera en upphämtningstid eller en
avlämningstid, en upphämtningsplats, en avlämningsplats, antalet personer som skall resa
samt eventuella krav på rullstolsplats. Kunder med hopfällbara rullstolar och andra
hjälpmedel har antagits kunna transporteras i vanliga bilar. På samma sätt har uppgifter om
resenärers packning bortsetts ifrån vilket gör att vi i implementeringen kan bortse ifrån
eventuella begränsningar i bagageutrymme på de olika fordonen.
De kunder som i praktiken har krav på så kallad ”ensamåkning”, dvs. att resenären inte ska
behöva dela fordon med andra resenärer, har bortsetts ifrån. Dessa kunder har hanterats som
om de inte hade haft något sådant krav. Dessa förenklingar rörande kunderna innebär att vi i
praktiken har utgått från att det finns två olika typer av kunder, med respektive utan rullstol.
Servicetider (för upphämtning och avlämning av kund) har antagits vara homogena inom en
kundgrupp, dvs. alla kunder utan rullstol har antagits behöva lika långa servicetider och alla
kunder med rullstol har antagits behöva lika långa servicetider.
Alla körtider har antagits vara förbestämda. All dynamisk påverkan på körtider som finns i
verkliga situationer har bortsetts ifrån, sådana effekter kan t.ex. vara rusningstrafik och
olyckor. Vidare har andra i praktiken förekommande stokastiska händelser såsom kunder som
inte dyker upp, avbokningar etc. bortsetts ifrån.

3.2.2. Villkor
Det finns ett antal villkor som varje lösning måste uppfylla för att vara en tillåten lösning.
Dessa villkor beskrivs nedan.
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Tidsfönster
Varje kund specificerar en önskad upphämtnings- eller avlämningstid. För att få en ökad
effektivitet i den här typen av planeringsproblem så låter man sällan kunderna, i det här fallet
resenärerna, kräva att bli upphämtade exakt den tid de önskar utan man tillämpar någon form
av tidsfönster inom vilken kunden ska hämtas upp. Dessa tidsfönster som specificerar hur
mycket man får avvika från kundens önskade upphämtningstid eller avlämningstid, används
för att vidga lösningsrummet. Här har tidsfönster av en viss längd antagits för insättningen av
en kund. När en tillåten insättning hittats, ges en lovad upphämtningstid till kunden. Denna
lovade upphämtningstid kan därefter fördröjas ett visst antal minuter. Det här innebär alltså att
två olika tidsfönster tillämpas, ett inom vilket en lovad upphämtningstid ska ges till kunden
och ett inom vilket kunden sedan ska hämtas upp. Detta är en av de stora skillnaderna på det
praktiska problemet med planeringen i Sverige jämfört med hur problemet behandlas i
internationella akademiska studier.
Begränsad omvägstid
Omvägstiden för en kund, eller den tid kunden tillbringar i bilen utöver den direkta åktiden
för kunden, har begränsats i modellen till att understiga en viss, fördefinierad gräns. Denna
gräns beräknas på följande sätt: Om kundens direktkörtid överstiger ett visst gränsvärde
(långa resor) sätts den tillåtna omvägstiden till direktkörtiden för kunden multiplicerat med en
faktor. Om direktkörtiden däremot understiger gränsvärdet sätts den maximala omvägstiden
till direktkörtiden multiplicerat med samma faktor plus ett specificerat antal minuter.
Fordonskapacitet
Fordonens kapacitet får inte överstigas. Tre olika typer av kapaciteter finns på varje fordon,
antal rullstolsplatser (vilket är noll för vanliga taxibilar), antal platser med extra benutrymme
och antal ”vanliga” platser. Som tidigare nämnts använder vi inte någon kapacitet för bagage.
Modellmässiga villkor
Det finns också några rent modellmässiga villkor. Dessa är tillexempel sådant som att samma
bil måste både hämta och lämna en kund och att upphämtning måste ske innan kunden lämnas
av. Villkor av den här typen är så att säga självklara i praktiken, men måste ändå inkluderas
för att kunna modellera problemet korrekt.

3.2.3. Målfunktion
Planeringen sker så att en summa av olika kostnader minimeras. Dessa kostnader är relaterade
till fordon och/eller kunder. De fordonsrelaterade kostnaderna omfattar fasta kostnader,
kostnader för att köra en bil samt väntetidskostnader för bilen. Kundrelaterade kostnader är
förknippade med servicenivån och omfattar omvägskostnader och väntetidskostnader för
kunder.
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Vi har utvecklat ett simuleringssystem kallat DARS ("Dial-A-Ride Simulator"), som löser det
ovan beskrivna problemet. DARS kan användas för att studera och tydliggöra hur
förändringar i planeringsmetoder och inställningar av serviceparametrar och driftsparametrar
kan påverka utförandet av en anropsstyrd tjänst, i första hand ren färdtjänst.
Utvecklingen av DARS har delvis skett inom ramen för det examensarbete (Högberg, 2008)
som tilldelades pris av Kollektivtrafikakademin i samarbete med Svensk Kollektivtrafik och
Bussbranschens Riksförbund för bästa examensarbete 2008. Examensarbetet utfördes i
samarbete mellan KTH, LiU, Planit Sweden AB och Tekis AB. Därefter har DARS
vidareutvecklats för att kunna utföra de tester som beskrivs i avsnitt 3.4 och 3.5.
I Sverige finns ett fåtal kommersiella system för operativ planering av anropsstyrda tjänster.
Den grundläggande planeringsalgoritmen i DARS är mycket lik de som används i de
kommersiella systemen. I DARS har vi dock möjligheten att enkelt byta ut den del av
algoritmen som styr omplaneringen av kända uppdrag. Detta medför en möjlighet att studera
effekterna dels av olika parametrar och dels av hur förändringar i metoden att omplanera
uppdrag påverkar effektiviteten och servicenivån.

3.3.1. Beskrivning av DARS
DARS simulerar planering av reseförfrågningar i realtid eller i realtid skalad med en viss
faktor. Den här tidsfaktorn ger alltså en möjlighet att snabba på simuleringarna. Om ett högt
värde används så går alltså simuleringen snabbare men påverkar också kvaliteten på resultatet
negativt, eftersom en ökad simuleringshastighet minskar den tillgängliga beräkningstiden.
Implementeringen har skett i C#.NET, och eftersom DARS är avsett att användas för att
studera effekterna av olika parameterinställningar, olika efterfrågestrukturer och olika
planeringsalgoritmer, så har givetvis alla dessa aspekter beaktats vid implementeringen av
DARS.
När en simulering körs i DARS, används olika former av indataparametrar. Dessa kan delas in
i serviceparametrar och kostnadsparametrar. Serviceparametrar är relaterade till olika typer av
bivillkor som används i programmet. Dessa parametrar styr längden på servicetider som
används för olika typer av förfrågningar, högsta tillåtna väntetider vid varje stopp, maximal
restid och tidsfönster. Kostnadsparametrar är relaterade till de olika kostnader som används i
målfunktionen.
Utöver dessa parametrar, finns ett antal olika indatafiler som behövs för göra en simulering i
DARS. Användaren måste ange textfiler som innehåller efterfrågan, information om
tillgängliga fordon och en avståndsmatris med avstånden mellan alla platser (zoner) som finns
i problemet.
När en simulering startas, överförs alla efterfrågningar från indatafilen till en prioritetskö. När
den simulerade tiden motsvarar den angivna tid då en efterfrågan rings in meddelas att denna
resa ska planeras och efterfrågan skickas då till efterfrågehanteraren, som beskrivet i Figur 9.
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Om det är omöjligt att schemalägga den efterfrågade resan, avslås den. Programmet kommer
att fortsätta till dess att alla efterfrågningar har behandlats.

Indata
Efterfrågan
Fordonsdefinitioner
Avståndsmatris
Parametrar

Simuleringskontroll

Efterfrågehanterare

Händelsekö

Schema
Insättningsheuristik
Omplaneringsheuristik

Utdata
Allmän statistik
Tidsrelaterad statistik
Avståndsrelaterad statistik

Figur 9: Beskrivning av informationsflödet i DARS

Det sätt alla kända förfrågningar planeras (schemaläggs) på olika fordon, dvs. alla fordons
resvägar och tider, kallas ett schema. När en ny efterfrågan genereras, skickas den vidare till
insättningsalgoritmen, vidare beskriven i avsnitt 3.3.2. Den efterfrågade resan sätts in i det
nuvarande schemat på den plats som insättningsalgoritmen ger. Under förutsättning att
simuleringstiden inte är slut och att det inte finns några nya ansökningar att sätta in i schemat,
så skickas schemat vidare till en omplaneringsalgoritm, som beskrivs i avsnitt 3.3.3.
Omplaneringen körs så många gånger som anges av användaren eller tills en ny efterfrågan
har genererats. Om en ny efterfrågan genereras innan omplaneringen har hittat en bättre
lösning, dvs. ett nytt bättre schema, så avslutas omplaneringen och schemat som det var innan
omplaneringen påbörjades används för att sätta in den ny efterfrågan i. Dessa steg illustreras i
Figur 10.
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Efterfrågegenerering

Insättningsheuristik

Har
simuleringstiden
tagit slut?

Ja

Avbryt

Nej

Finns det
en ny
efterfrågan att
sätta in?

Ja

Nej

Omplaneringsheuristik

Figur 10: Beskrivning av planeringsprocessen i DARS

När simuleringen är slut iordningställs en mängd utdata. Tre olika typer av statistik beräknas,
allmän statistik, avståndsrelaterad statistik och tidsrelaterad statistik. Allmän statistik gäller
antalet planerade efterfrågningar, antalet avslagna efterfrågningar, antal fordon som används,
målfunktionsvärde för hela schemat och det maximala och genomsnittliga antalet
förfrågningar och passagerare ombord på ett fordon. Avståndsrelaterad statistik beskriver den
totala ressträckan (efterfrågekilometer) i alla fordon, totala körsträckan utan passagerare samt
det totala direktresavståndet. Tidsrelaterad statistik beskriver total restid, ledig fordonstid och
tjänstgöringstid samt omvägstid och avvikelse från lovade upphämtningstider.
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3.3.2. Insättningsalgoritmen
Den grundläggande insättningsmetoden baseras på en enkel insättningsheuristisk. Den här
heuristiken är ganska lik de som används i dagens kommersiella system och även ganska lik
ADARTW-heuristiken utvecklad av Jaw et al. (1986) och REBUS-heuristiken av Madsen et
al. (1995).
Insättningsheuristiken utförs enligt följande steg:

1. För varje ny efterfrågan k som inkommer, generera för varje fordon, varje tillåten
insättning av efterfråga k och utvärdera målfunktionsvärdet.
2. Sätt in efterfråga k på den plats i det nuvarande schemat som medför den minsta
möjliga ökningen av målfunktionsvärdet.
3. Om det inte finns någon tillåten lösning, dvs. att det inte är möjligt att sätta in den nya
efterfrågan, så läggs efterfrågan till en lista med icke betjänade efterfrågningar.

Som beskrivits i Madsen et al. (1995) är en tidskrävande del av en insättningsheuristik som
den som beskrivits ovan, att kontrollera om en viss insättning är tillåten eller inte. För att
undersöka om en viss fordonsrutt, som är del av schemat, är tillåten eller inte använder vi den
algoritm som presenterats i Hunsaker & Savelsbergh (2002), och som ursprungligen
utvecklades för statiska DARP. Algoritmen beräknar de tidigaste ankomsttider och
avgångstider, så att villkoren för maximal restid, kapacitetsbegränsningar och tidsfönster
uppfylls i linjär tid. Vissa mindre ändringar har gjorts till den ursprungliga algoritmen, för att
anpassa den till det dynamiska fallet och användning av en heterogen fordonsflotta.
Ett problem med en insättningsheuristik som den som beskrivits ovan, är att kvaliteten på
producerade lösningar ofta är relativt dålig. När en ny efterfrågan sätts in, sätts den in i en
optimal position baserat på en tidigare lösning. Som beskrevs redan i Psaraftis (1980), kan en
sådan insättning leda till att den tidigare lösningen inte längre är optimal, och den nya
producerade lösningen kommer därför heller inte att vara optimal.

3.3.3. Omplanering
För att få bättre lösningar än den som skapas bara genom insättningsheuristiken kan olika
omplaneringsmetoder tillämpas i DARS. Omplaneringen i DARS baseras på relativt enkla
”Ruin & Recreate metoder”. Detta betyder att den lösningen (det schemat) man för tillfället
har ”förstörs” på något sätt för att sedan byggas ihop igen till en förhoppningsvis bättre
lösning än den man hade tidigare.
I dagens operativa system används en väldigt enkel sådan metod. Vad vi i detta projekt har
fokuserat på är att byta ut denna enkla metod mot andra, också de relativt enkla ”Ruin &
Recreate metoder” för att på så vis utvärdera olika sådana metoder mot varandra och komma
fram till vilken som fungerar bäst på just det här problemet. De olika sådana metoder som vi
har testat presenteras i avsnitt 3.5. Vilken metod som än används så låter vi den utföras hela
tiden då inte någon ny efterfrågan inkommer.
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3.3.4. Användargränssnitt i DARS
I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur DARS ”ser ut” och används. Huvudfönstret i
programmet innehåller parameterinställningar, liksom kontroller som används i simuleringen.
Det är möjligt att köra både enstaka simuleringar och flera efterföljande simuleringar, med
hjälp av en fördefinierad kommandofil. En sådan kommandofil består av en samling sparade
projektfiler. Varje sparad projektfil bestämmer helt och hållet de inställningar som används
vid simuleringen, dvs. både kostnadsparametrar, serviceparametrar och övergripande
simuleringsinställningar kan sparas genom att spara ett projekt. Det är därför möjligt att köra
simuleringar med olika kostnadsparametrar, olika serviceparametrar och olika efterfrågefiler.
En projektfil körs åt gången och utdata skapas för varje projekt.
Huvudfönstret i DARS har också två utdatafönster, "Current Settings" och "Output", som kan
ses i Figur 11. Aktuella inställningar för flertalet parametrar visas i Current settings. Outputfönstret visar utdata, efter varje slutförd simulering.

Figur 11: Huvudfönster för DARS

I ett separat programfönster definieras alla kostnadsparametrarna. Detta fönster visas i Figur
12. De befintliga fälten motsvarar de kostnader som används för att beskriva målfunktionen.
På samma sätt finns ett fönster där alla serviceparametrar och allmänna simuleringsparametrar
definieras. Detta fönster visas i Figur 13.
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Figur 12: Fönster för kostnadsparametrar i DARS (observera att de angivna värdena endast är exempel)
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Figur 13: Fönster för serviceparameterar i DARS (observera att de angivna värdena endast är exempel)

Ett annat användbart verktyg som är implementerat är möjligheten att visualisera de rutter
som skapas. Detta kan göras på två olika sätt. Dels kan de rutter som skapats helt enkelt ritas
ut på en kartbild för att användaren själv ska kunna studera hur rutterna lagts upp rent
geografiskt. Dels kan tidsfönster, maximal tillåten restid, servicetider och de faktiska
restiderna för varje efterfrågad resa ritas upp på en tidsaxel för vart och ett av de fordon som
används i lösningen.
DARS har använts till att simulera effekterna av olika sätt att försöka förbättra planeringen av
färdtjänstuppdrag. Dels har vi som tidigare nämnts utvärderat olika metoder för omplanering
av uppdrag, vilket presenteras i avsnitt 3.5, och dels har vi studerat effekterna av att ha
tillgång till exakta avstånd mellan i problemet ingående adresser. Dessa utvärderingar
beskrivs nu närmast i avsnitt 3.4.
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3.4

Adresser vs. zoner

För att kunna lösa ett DARP måste man ha tillgång till någon form av körtider, eller
kostnader, mellan alla i problemet ingående adresser. I dag är det väldigt vanligt att någon
form av zonindelning används, där avstånden mellan zonerna beräknas i förväg och lagras för
ett antal olika trafiksituationer och väderförhållanden. Användningen av aggregerade zoner
innebär att en resa från ett område till ett annat alltid förutsätts att ta en viss tid oberoende av
var i zonerna själva upphämtningsplatsen och avlämningsplatsen är belägna. Det är möjligt att
denna strategi inför fel i tidsplaneringen eftersom själva körtiden kan underskattas eller
överskattas. Ett resultat av detta skulle i så fall kunna bli ett schema som är ineffektivt eller
svårt att uppfylla i praktiken.
Under de senaste åren har många tankar väckts på om det är fördelaktigt att använda
adressbaserade avstånd för operativ planering av anropsstyrda transporter. En ganska vanlig
uppfattning är att det skulle vara fördelaktigt att använda exakta avstånd mellan alla adresser,
i stället för avstånd mellan aggregerade zoner. Teoretiskt är det naturligtvis sant att veta mer, i
detta fall mer exakta avstånd, kan förbättra kvaliteten på lösningen. Frågan är här om mer
exakta avstånd kan ge bättre lösningar eller om fördelningen, i tid och rum, av efterfrågade
resor i praktiken skapar ett problem där denna ytterligare information inte förbättrar
lösningen.
I det här avsnittet beskrivs hur DARS har använts för att utvärdera vad effekterna skulle bli av
adressbaserade avstånd (exakta avstånd) i stället för zonbaserade avstånd. I dessa simuleringar
använder vi verkliga data från Göteborg.

3.4.1. Att utvärdera zonbaserade och adressbaserade lösningar
Ett problem som uppstår när man försöker jämföra olika metoder för beräkning av avstånd
kopplade till efterfrågan, är att efterfrågan kommer att påverka kvaliteten på den lösning som
erhålls genom den zonbaserade metoden. En viss sammansättning av efterfrågningar kan leda
till att beräknade körtider är korrekta i genomsnitt, även om individuella körtider avviker
kraftigt. Beroende på hur många körtider som överskattas respektive underskattas kommer
målfunktionsvärdet i ett DARP att påverkas på olika sätt. Detta kan leda till bättre eller sämre
målfunktionsvärden än vad som skulle uppnås med rätt avstånd.
Ett ytterligare problem som kan uppstå även om restiderna är korrekta i genomsnitt, är att om
en körtid är felaktig kan det vara svårt att hålla ett fordons efterföljande körschema. Senare
planerade upphämtningar och avlämningar längs fordonets färdväg kan på detta sätt försenas
och ge längre väntetider för efterkommande kunder på samma fordon.
Ett sätt att utvärdera de lösningar som fås med zonbaserade avståndsuppskattningar är att
räkna om resultaten med adressbaserade avstånd. Detta liknar de metoder som används vid
beräkning av aggregerade fel i andra typer av problem, se t.ex. Erkut & Bozkaya (1999). Med
denna metod räknas rutterna som skapats med de zonbaserade avstånden om med
adressbaserade avstånd och resultatet jämförs med resultatet från den adressbaserade
lösningen. Detta ger den faktiska körsträckan, den faktiska omvägstiden etc. Genom att räkna
om lösningen, skulle det vara möjligt att få en förståelse för uppkomna fel.
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För att räkna om resultaten (i zonbaserade simuleringar) med adressbaserade avstånd, måste
rutterna byggas upp igen, för att återspegla vad som "egentligen" skulle hända. En rutt
uppbyggd på den zonbaserade körtidsmatrisen har en ankomsttid och avgångstid för varje
stopp i rutten. För varje fordon, måste dessa ankomst- och avgångstider justeras, eftersom
avstånd och restider kan ha ändrats. I beräkningarna antas att fordonen lämnar depån enligt
schemat, och sedan kör till nästa stopp. Om avgångstiden från stop j betecknas D j , och den
direkta körtiden mellan stopp j och j + 1 beräknad med adressbaserade tider betecknas t j , j +1
så kan den nya ankomsttiden A*j +1 beräknas som:
A*j +1 = D j + t j , j +1

Eftersom dessa restider kan skilja sig från dem som erhållits med den zonbaserade
körtidsmatrisen, så kan ankomster inträffa både tidigare och senare än planerat. Det förutsätts
att om fordonet kommer för tidigt, väntar det och avgår i tid. Detta kan leda till längre
väntetider med kunder i bilarna. Om fordonet kommer för sent, sker avresa så snart som
möjligt, dvs. efter den minsta väntetiden W j har förflutit. Nya avgångstider kan då beräknas
enligt:
D *j +1 = max( A*j +1 + W j +1 , D j +1 )

De nya rutterna, som ska jämföras med den avståndsbaserade lösningen, beräknas på
ovanstående sätt. Efter beräkningarna används flera olika mått för att utvärdera lösningarna.
För att ta fram bra sådana mått är det viktigt att definiera vad som verkligen utgör en bra
lösning. Det måste beaktas vilken typ av indata i form av fordon, körtider mm. som används i
en specifik lösning, men även hur lösningen påverkar kunderna i form av väntetider,
omvägstider etc.
Vilka sådana mätningar som används i detta arbete kommer att förtydligas härnäst i avsnitt
3.4.2 där också resultaten presenteras.

3.4.2. Utvärderingskriterier och resultat
Vi presenterar inga resultat i form av siffror från simuleringarna i detta avsnitt, utan beskriver
endast vilka mått som har använts och vilka slutsatser som vi dragit från de erhållna
resultaten. För den som är intresserad finns ytterligare information om dessa simuleringar
publicerade i Häll & Högberg (2008).
Testerna som ligger till grund för dessa resultat är utförda på två olika indataset. Indataseten
representerar resor som har skett med färdtjänsten i Göteborg två vardagar under 2008. De
består av 3072 respektive 2877 beställningar. De zonbaserade körtidsmatriserna har tagits
fram av Planit Sweden AB, på liknande sätt som de tar fram körtidsmatriser till sitt eget
system. Körtidsmatrisen för Göteborgs stad är baserad på 287 zoner.
Sex olika kvalitetsmått har använts för att utvärdera de adressbaserade simuleringarna och de
omräknade värdena från de zonbaserade simuleringarna. Dessa är:
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•
•
•
•
•
•

Totalt antal fordon som har används
Total körsträcka
Total fordonsväntetid utan passagerare
Total omvägstid för alla efterfrågningar
Total väntetid för alla efterfrågningar
Total avvikelse från lovad upphämtningstid för alla efterfrågningar

De fem första måtten är alla del i målfunktionen. Genom att studera de olika måtten var för
sig och använda den nya beräkningsmetoden fås en möjlighet att utvärdera på vilket sätt en
lösning är bättre än en annan. Antalet fordon är faktiskt antalet 4-timmars skift, dvs. antalet 4timmars pass som behövs för att utföra alla inkomna beställningar. Det sista måttet är ett sätt
att se hur passagerarnas nivå av service, i form av punktlighet, påverkas.
Denna studie är den första för att försöka utvärdera effekterna av att använda adressbaserade
avstånd som indata istället för de zonbaserade mått som oftast används i dag. För de specifika
testfall som har studerats i det här testet, visar resultaten att användning av avstånd baserade
på aggregerade områden inte försämrar lösningarna och utförandet av tjänsten på något
märkbart sätt.
Utifrån de resultat som simuleringarna gett kan vi inte säga att avstånd som bygger på exakta
adresser inte kan effektivisera planeringen. Dock tyder denna studie på att de positiva
effekterna, om några, inte bedöms vara särskilt stora.
Lösningarna från de adressbaserade och zonbaserade simuleringarna blir ganska lika
varandra. Det som till största del antas ha påverkat att resultaten hamnat så nära varandra är
att zonindelningen är så fin som den är, alltså att området är indelat i så pass små zoner. Färre,
och större zoner, skulle medföra större skillnader på resultaten, medan allt fler zoner, skulle
mer och mer likna de förhållande som finns då adressbaserade avstånd används.
Med ett betydligt lägre antal områden, skulle resultatet troligen ha varit annorlunda. Denna
iakttagelse väcker naturligtvis frågan om hur man skapar "bra" områden. Vilket bedöms
kunna vara en intressant fråga för framtida forskning. Inte minst frågan om hur man kan skapa
bra zoner på ett automatiskt sätt, då det idag sker med mycket manuellt arbete.
En annan viktig fråga är hur mycket extra tid som bör ingå i den beräknade körtiden. Olika
sätt att inkludera extratid vid planering av linjebunden trafik har studerats noggrant, men för
efterfrågestyrda tjänster har detta inte skett ännu. Dvs. här finns ytterligare ett uppslag till
framtida forskning vars resultat tros kunna påverka effektiviteten mycket mer än huruvida
zonbaserade eller adressbaserade avstånd används.
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Som tidigare beskrivits så ingår två huvudtyper av planeringsalgoritmer när färdtjänstuppdrag
planeras, insättningsalgoritmer och ompaneringsalgoritmer. Denna del av projektet handlar
om hur omplaneringsalgoritmen kan förändras för att uppnå en effektivare planering.
Fokus har varit på att utvärdera planeringsmetoder (algoritmer) som dels ska vara effektiva,
men också relativt enkla att beskriva och inte minst att implementera i de verkliga systemen.
Dessa krav har gjort att vi har hållit oss till att utvärdera så kallade ”ruin-and-recreatemetoder”.
Kortfattat kan ruin-and-recreate-metoder beskrivas på följande sätt. Vid varje givet tillfälle
finns en plan (lösning) på hur de olika efterfrågade uppdragen ska betjänas, vilket fordon som
ska utföra vilka uppdrag, vid vilka tider mm. För att förbättra den plan som finns kan man då
ta ut redan planerade uppdrag och sedan återinsätta dem på ett sätt som ger en bättre
helhetslösning. Detta är grunden för alla ruin-and-recreate-metoder. Alltså:
¾ Ruin: Vissa planerade uppdrag lyfts bort från den aktuella planen
¾ Recreate: De borttagna uppdragen återinsätts, och på så vis återskapas en ny
tillåten lösning.
Vi har utvärderat ett antal olika sätt att välja ut de uppdrag som ska lyftas bort från den
aktuella lösningen, och ett antal sätt att återinsätta de borttagna uppdragen.
Indata till dessa simuleringar har varit en verklig dags resande med färdtjänst i Norrköpings
kommun, bestående av 606 beställningar. Tester har gjorts för två olika scenarier. I det första
utgår vi från att vi har en egen fordonsflotta som kostar hela tiden, vare sig den används fullt
ut eller ej. I det andra scenariot utgår vi från att fordonsresurser har upphandlats så att de
kostar just de tider de används.
Fortsättningsvis kallas dessa scenarier för ”egna fordon” och ”fordonsgrupper”. I fallet med
fordonsgrupper utgår alltså ersättning från det att ett fordon lämnar depån till dess att det är
tillbaka i depån igen. De olika metoderna som har testats beskrivs nedan.

3.5.1. Ruin-metoder
Här beskrivs alla de olika sätten för att välja ut uppdrag att ta ut ur den aktuella lösningen,
som har utvärderats. I de två efterföljande avsnitten beskrivs vilka av dessa som har fungerat
bäst, och vilka resultat de har givit. Så om du som läsare endast är intresserad av de metoder
som fungerat bäst, läs de avsnitten först.
Grundversion
Den grundversion av omplaneringsmetod som våra övriga metoder jämförs mot fungerar på
så sätt att ett slumpmässigt uppdrag lyft ut ur lösningen. Därefter söks alla platser i den
kvarvarande lösningen igenom och det uttagna uppdraget återinsätts på bästa möjliga plats.
Detta görs kontinuerligt i bakgrunden hela tiden då det inte dyker upp någon ny beställning
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som ska sättas in. Detta förehavande är mycket likt, men ej exakt som, den metod som idag
används.
Flera slumpvalda uppdrag
Den första, och enklaste, förändringen av grundversionen är att ta ut flera slumpmässigt valda
uppdrag på samma gång ur lösningen. Även om uppdragen väljs slumpmässigt kan vissa
vinster ske eftersom det skapas luckor på alla de platser där ett uppdrag har lyfts bort ur
lösningen, vilket gör att det finns fler möjligheter att hitta bättre platser att återinsätta
uppdragen på. Denna metod har testats med olika antal uppdrag som ska lyftas ur.
Ett fordonssegment
Först väljs ett slumpmässigt uppdrag som ska plockas ut ur den aktuella lösningen. Därefter
väljs de uppdrag (upp till ett givet antal) som ligger planerade närmast efter i tid på samma
fordon. Alla dessa uppdrag lyfts ut ur den aktuella lösningen.
Detta innebär att ett fordon antingen töms helt, eller att ett segment av ett fordons planerade
uppdrag lyfts bort. Antingen kan ett helt sådant segment ”kopplas på” i början eller slutet på
ett annat fordons planerade rutt, eller så kan de borttagna uppdragen planeras in vart och ett i
andra fordonsrutter.
Två fordonssegment
Först väljs ett slumpvalt uppdrag. Därefter väljs ett uppdrag som ligger tillräckligt nära (i tid)
det valda uppdraget, och som är planerat på ett annat fordon än det första. Därefter väljs de
uppdrag (upp till ett givet antal) som ligger planerade närmast efter i tid på vart av fordonen.
Alla dessa uppdrag lyfts ut ur den aktuella lösningen.
Fördelen med att använda två fordon är att man får ”tomrum” där uppdrag som lyfts från de
olika fordonen kan passas in på det andra fordonet. Dvs. det är troligare att det finns nya
platser där såväl hela segment som enskilda uppdrag kan passas in.
Tre fordonssegment
Fungerar på samma sätt som föregående metod, men här lyfts alltså uppdrag från tre olika
fordon. Fördelen är givetvis att man på så sätt skapar ännu fler ”tomrum” i lösningen innan de
borttagna uppdragen sätts in på nytt. Hur detta ser ut illustreras i Figur 14, där fem uppdrag
lyfts från varje fordon.
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Fordon_1

Fordon_2

Fordon_3

Tid
Figur 14: Beskrivning av omplaneringsmetoden ”Tre fordonssegment”

Tre tidiga fordonssegment
Påminner om den förra metoden. Tre uppdrag, på olika fordon, väljs som har någon form av
tidsmässigt överlapp på sina planerade uppdrag. Alla planerade (ej utförda och ej påbörjade)
uppdrag på dessa fordon läggs i en lista och sorteras på lovad upphämtningstid. De 3*x-antal
första (med tidigast lovad upphämtningstid) av dessa väljs sedan ut för omplanering, och sätts
in i lösningen på nytt med den ursprungliga insättningsheuristiken.
Det finns två skillnader mot den förra metoden. Dels så väljs alltid de tidigaste uppdragen,
dvs. de första planerade uppdragen på varje fordon. Och dels så är det tiden som styr vilka
uppdrag som sedan väljs, det finns inget krav på att det ska vara ett visst antal på varje fordon.
Denna skillnad syns vid en jämförelse av Figur 14 och Figur 15.
Fordon_1

Fordon_2

Fordon_3

Tid
Figur 15: Beskrivning av omplaneringsmetoden ”Tre tidiga fordonssegment”

Alla efterfrågningar
Precis som det låter så lyfts här alla planerade uppdrag ut ur lösningen. Tanken att man ofta
planerar om hela lösningen kan vara god, men det finns också problem med detta. Dels så tar
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operationen lång tid, dvs. det är väldigt få gånger som den lyckas köras igenom helt utan att
avbrytas, och dels så innebär det att en aktuell lösning alltid är baserad endast på
insättningsheuristiken som används till att återinsätta uppdragen.
Rumsligt avstånd från slumpvalt uppdrag
Ett slumpmässigt uppdrag väljs först. Därefter väljs ytterligare uppdrag som ska starta nära
det första uppdragets målpunkt. Ett visst antal (x-antal) sådana uppdrag väljs, om det finns så
många uppdrag som uppfyller kraven.
Avstånd (i tid och rum) från ett tidigt uppdrag
Ett slumpmässigt uppdrag väljs först. Därefter väljs uppdrag vars startpunkt ligger tillräckligt
nära i tid och rum ifrån det fösta uppdragets målpunkt. Alla uppdrag som uppfyller det ställda
kravet på närhet sorteras efter närhet, och de z antal ”bästa” väljs, om det finns så många
uppdrag som uppfyller kraven.
Tidsfönster_v1
Ett slumpmässigt uppdrag väljs först. Därefter väljs uppdrag vars lovade upphämtningstid
ligger inom x-tidsenheter från det valda uppdragets lovade upphämtningstid. Dvs. uppdrag
väljs som ligger nära det första uppdraget (i tid). Ett visst antal (y-antal) sådana uppdrag väljs,
om det finns så många uppdrag som uppfyller kraven.
Tidsfönster_v2
Alla uppdrag vars lovade upphämtningstid ligger inom ett visst tidsintervall väljs.
Tidsintervallet är ett visst spann framåt i tiden från den aktuella tidpunkten. Ett visst antal (xantal) sådana uppdrag väljs, om det finns så många uppdrag som uppfyller kraven.

3.5.2. Recreate sorteringar
Här beskrivs de olika sorteringarna som har utvärderats för att återinsätta uttagna uppdrag i
lösningen. Observera att vilken sådan sorteringsmetod som än har använts, så sätts uppdragen
in igen genom samma insättningsheuristik. Så skillnaden är alltså endast på vilket sätt
uppdragen sorteras innan de skickas vidare till insättningsheuristiken.
Sortering efter direktrestid
Sorterar uppdragen efter den direkta körtiden som åtgår för att utföra uppdraget. Det uppdrag
med längst körtid hamnar först i listan.
Geografisk sortering
En enkel metod som sorterar alla uppdrag efter startpunktens koordinater. Uppdragen sorteras
med startpunkterna från väster till öster.
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Sortering efter lovad upphämtningstid
En metod som sorterar uppdragen tidsmässigt efter lovad upphämtningstid. Det uppdrag med
tidigast tid hamnar först i listan.

3.5.3. Kvalitetsmått
För att utvärdera kvaliteten på lösningarna behövs olika mått. De viktigaste faktorerna är
förståss med direkt i målfunktionen, men en del andra ”effekter” av en viss lösning behövs
också studeras.
Målfunktionsvärdet är det egentliga måttet på hur effektiv algoritmen/metoden är. Övriga
kriterier är till för att uppskatta vad det är som ger ett visst resultat (målfunktionsvärde) och
vilka effekter lösningarna av en viss metod får på resenärernas upplevda service. De kriterier
som har använts i dessa tester är följande:
•

Målfunktionsvärde
(se avsnitt 3.2.3)

•

Antal fordon som behövs
(För ”fordonsgrupp” används måttet ”Max antal samtidiga fordon”)

•

Total körtid
All körtid för alla fordon.

•

Total körtid med passagerare
Körtid med passagerare för alla fordon.

•

Total körtid utan passagerare
Körtid utan passagerare för alla fordon.

•

Total omvägstid
Planerad omvägstid är skillnaden i restid mellan att få åka direkt mellan start- och
målpunkt respektive den tid transporten faktiskt tar (pga. samåkning). Total omvägstid
är summan av omvägstid för alla kunder.

•

Värsta omvägstid
Den största omvägstiden som drabbar någon kund.

•

Total planerad väntetid för alla kunder
Avvikelsen mellan ”Önskad tid” och ”Planerad tid” beräknas för alla kunder som har
angett en Önskad tid.

•

Total avvikelse från lovad upphämtningstid
Avvikelse mellan ”Lovad upphämtningstid” och ”Planerad tid”.
Med planerad avvikelse finns dock en sak att beakta. PLANET och DARS tillåter bara
avvikelser framåt i tiden, medan Sam3001 kan planera om både framåt och bakåt
jämfört med en lovad upphämtningstid.
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Eftersom vi utvärderar metoderna endast baserade på en enda historisk dags resande så har vi
valt att behålla en viss slumpmässighet i simuleringarna. Detta görs för att minimerar risken
att finna någon viss metod som ger riktigt bra, eller dåliga, resultat bara för just den dagens
resor. Med denna slumpmässighet har vi för varje metod utfört flera simuleringar (fem
stycken) och utvärderar medelvärdena av dessa mot varandra.
Det finns många problem både med att utvärdera lösningar från de olika systemen och med att
verifiera att systemen verkligen löser samma problem. Eftersom våra olika system DARS,
Planet och Sam3001 körs på olika hårdvaror går det inte att säga att en lösning från det ena
systemet är ”bättre” än en från ett annat.
Det antal fordon som de olika systemen Planet, Sam3001 och grundversionen av DARS ger
för fallet med ”fordonsgrupp”, tyder i alla fall på att systemen beter sig förhållandevis likt
varandra. Detta illustreras i Figur 16. Därför är det rimligt att anta att effekter som kan ses
mellan de olika omplaneringsmetoderna i DARS också sannolikt är lika de effekter som
motsvarande omplaneringsmetod skulle ge i de båda andra systemen.
35
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DARS (grundversion)
Sam3001
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Grundversion DARS
Sam3001
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15
10

Planet

5

23:00:00

22:00:00

21:00:00

20:00:00

19:00:00

18:00:00

17:00:00

16:00:00

15:00:00

14:00:00

13:00:00
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09:00:00
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07:00:00
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Figur 16: Fordonsutnyttjande i de olika systemen

3.5.4. Resultat för egna fordon
För detta fall, med egna fordon som man ”betalar” för hela dagen, så har samtliga ”ruinmetoder” (utom ”Tre tidiga fordonssegment”) testats. Vi kommer dock bara att beskriva
resultaten av den bästa (Tre fordonssegment) och den enklaste (Flera slumpvalda uppdrag)
och jämföra dessa mot grundversionen. För var och en av dessa metoder har fem tester
genomförts, och innan återinsättning så har de valda uppdragen sorterats enligt ”lovad
upphämtningstid”.
Hur målfunktionsvärdet (både medelvärden och de exakta värdena för de olika lösningarna)
påverkas av den valda metoden framgår i Figur 17 nedan. Redan den enkla metoden att ta
flera slumpvalda uppdrag sänker medelvärdet för målfunktionen med 2,2 %. Vår bästa metod,
”Tre fordonssegment”, sänker medelvärdet för målfunktionen med hela 8,5 %.

44

3.5

Olika omplaneringsmetoder

De nästintill ”diskreta steg” som kan ses mellan de olika lösningarna i Figur 17 har uppstått
på grund av att kostnaden att ta ett helt nytt fordon i drift är så mycket större än de andra i
målfunktionen ingående delarna. Detta beror på att ett fordon som tas in i planeringen kostar
hela dagen, även om det bara används till några få uppdrag. Det här leder till att algoritmen
hela tiden jobbar mot att kunna utföra uppdragen med ett så lågt totalt antal fordon som
möjligt.
De stora effektiviseringarna i målfunktionsvärdet som den bästa metoden får här beror alltså
på att den på ett bättre sätt lyckas minimera det antal fordon som behöver vara i drift
samtidigt. Metoden har visserligen en ganska stor spridning på målfunktionsvärdet mellan de
olika upprepningarna, men ändock så är det sämsta resultatet fortfarande bättre än det bästa
för grundversionen.

245000
240000
235000

* * *

Målfunktionsvärde

230000

* *

225000
220000
215000
210000
205000
Grundversion

Flera slumpvalda uppdrag

3-Fordonssegment

Figur 17: Målfunktionsvärden av simuleringar över "egna fordon"

I Tabell 1 så beskrivs hur de olika utvärderingskriterierna har förändrats med de olika
metoderna. Observera att värdena i tabellen är medelvärden för de fem simuleringar som
gjorts på varje metod.
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Kriterium
Målfunktionsvärde
Antal fordon som behövs
Total körtid (s)
Total körtid med passagerare (s)
Total körtid utan passagerare (s)
Total omvägstid (s)
Värsta omvägstid (s)
Total planerad väntetid för alla kunder (s)
Total avvikelse från lovad upphämtningstid (s)

Grundv. Flera slumpvalda upp.
235702
230406
-2,2 %
34,0
33,6
-1,2 %
783384
773201
-1,3 %
384989
383787
-0,3 %
398394
389414
-2,3 %
17415
5847
-66,4 %
1409
1217
-13,6 %
10264
3581
-65,1 %
4697
1742
-62,9 %

3-Fordonssegment
215679
-8,5 %
31,4
-7,6 %
745166
-4,9 %
382867
-0,6 %
362298
-9,1 %
16228
-6,8 %
1189 -15,6 %
12644 23,2 %
6503 38,5 %

Tabell 1: Resultat av simuleringar för "egna fordon"

Som kan ses i Tabell 1, så är det till stor del genom att minska antalet fordon och
tomkörningssträckorna som effektiviseringen uppstår. Med ”Tre fordonssegment” minskar
antalet fordon som behövs med 7,6 % och den totala körsträckan med 4,9 %. Minskningen av
körsträckan beror nästan uteslutande på att det är tomkörningssträckorna som reduceras,
medan körsträckorna med kund i bil förblir i det närmaste oförändrade.
De låga värdena på ”omvägstid” beror på att det för egna fordon inte innebär någon direkt
vinst att samordna resorna på samma direkta sätt som det gör för ”fordonsgrupp”, vilket ses i
nästa avsnitt. För ”egna fordon” kostar fordonen hela tiden. Det här innebär att så länge inte
ett nytt fordon tas i drift kan man lika gärna använda alla fordon på ett något ”ineffektivt” sätt,
som att använda några riktigt effektivt/samordnat och låta några stå tomma och vänta. Detta
medför en i planeringen låg samordning och endast omvägstider på ca. en halv minut per
beställning. Anledningen till detta är att eftersom fordonen ändå kostar hela tiden, så
prioriterar algoritmen att skapa ett schema som medför en så hög servicenivå som möjligt för
resenärerna, för att på så vis minska det totala målfunktionsvärdet.
För de flesta metoder som inte har redovisats i detta avsnitt så nåddes resultat som
kvalitetsmässigt hamnar mellan de som fåtts för metoderna ”Flera slumpvalda uppdrag” och
”Tre fordonssegment”.

3.5.5. Resultat för fordonsgrupper
För detta fall, med ”fordonsgrupp”, där varje fordon kostar just den tid det används, så har
endast grundversionen, den bästa metoden från testerna med ”egna fordon” (Tre
fordonssegment”) och en ”finputsad variant av denna kallad ”Tre tidiga fordonssegment”
undersökts. Som recreate-metod har precis som tidigare en sortering efter ”lovad
upphämtningstid” använts. För var och en av dessa metoder har fem tester genomförts.
Hur målfunktionsvärdet (både medelvärden och de exakta värdena för de olika lösningarna)
påverkas av den valda metoden framgår i Figur 18 nedan. Metoden kallad ”Tre
fordonssegment” sänker medelvärdet med 3,9 % och metoden kallad ”Tre tidiga
fordonssegment” ger en sänkning på 4,2 %. Dock ska här påpekas att det skulle behövas
ytterligare tester för att med säkerhet säga att det verkligen finns en skillnad i effektivitet
mellan dessa båda metoder.
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78000
77000

Målfunktionsvärde

76000
75000
74000
73000

* * * *
*

72000
71000
Grundversion

3-Fordonssegment

3-Tidiga-Fordonssegment

Figur 18: Målfunktionsvärden av simuleringar över "fordonsgrupp"

I Tabell 2 så beskrivs hur de olika utvärderingskriterierna har förändrats med de olika
metoderna. Observera att värdena i tabellen är medelvärden för de fem simuleringar som
gjorts på varje metod.

Kriterium
Målfunktionsvärde
Max antal samtidiga fordon
Total körtid (s)
Total körtid med passagerare (s)
Total körtid utan passagerare (s)
Total omvägstid (s)
Värsta omvägstid (s)
Total planerad väntetid för alla kunder (s)
Total avvikelse från lovad upphämtningstid (s)

Grundv.
75797
32,8
723062
385712
337350
51496
1473
26617
10346

3-Fordonssegment.
72833
-3,9 %
31,4
-4,3 %
683887
-5,4 %
377628
-2,1 %
306259
-9,2 %
54075
5,0 %
1824
23,8 %
30341
14,0 %
12111
17,1 %

3-Tidiga
Fordonssegment
72596
-4,2 %
32,2
-1,8 %
681988
-5,7 %
375689
-2,6 %
306298
-9,2 %
50574
-1,8 %
1640 11,3 %
30554 14,8 %
12861 24,3 %

Tabell 2: Resultat av simuleringar för "fordonsgrupp"

Också för simuleringarna med fordonsgrupp så är det främst genom minskning av
tomkörningssträckor som effektiviseringen uppstår. Här framgår också att det är betydligt
högre omvägstid för ”fordonsgrupp” än för ”egna fordon”, vilket beror på att det för
”fordonsgrupp” innebär en direkt vinst att samordna resorna.
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3.6

Slutsatser Del B

De viktigaste slutsatserna av Del B kan sammanfattas enligt följande:
•

Vi har skapat en simuleringsmiljö som vi tycker stämmer bra överens med hur dagens
verkliga system fungerar, dvs. simulerar ett relevant problem, dock med några
förenklingar.

•

De nya omplaneringsmetoderna har visat sig kunna ge effektiviseringar för både fallet
med ”egna fordon” och för ”fordonsgrupp”, sett till målfunktionsvärdet handlar det
om ca. 8 % respektive 4 %.

•

Det tycks inte finnas några stora (om några alls) vinster i att använda exakta avstånd
istället för aggregerade zoner för att beräkna avstånd mellan olika geografiska punkter.

Den utvecklade ”simuleringsmiljön” DARS (Dial-a-Ride Simulator) bedöms vara så pass lik
de verkliga system som används idag i Sverige att det också är rimligt att tro att en
implementation av vår föreslagna metod i de verkiga systemen skulle få liknande effekter där.
Det är omöjligt att säga med säkerhet att en implementation ger exakt samma effektivisering
som i vår simuleringsmiljö, men det är troligt att resultaten bör bli liknande.
Studien visar att det finns förbättringar att göra och att det är väl värt att satsa på utveckling
och forskning rörande frågor kring planering och effektivisering av olika former av
anropsstyrd kollektivtrafik.
I projektgruppen bedömer vi att det måste till ett bra samspel mellan forskare, utvecklare,
finansiärer och inte minst kunder (kommuner/trafikhuvudmän) för att driva utvecklingen
inom detta område framåt. Vi anser att det fortfarande finns mycket kvar att göra gällande
effektiviseringar av den här typen av kollektivtrafik. Effektiviseringar som direkt kan
innebära ekonomiska besparingar för samhället.
Nedan följer några sammanfattande förtydliganden för slutsatserna rörande de utförda
simuleringarna.

3.6.1. Kommentarer om simuleringar av ”adresser vs. zoner”
Utifrån de resultat som simuleringarna gett kan vi inte säga att avstånd som bygger på exakta
adresser inte kan effektivisera planeringen. Dock tyder resultaten på att de positiva effekterna,
om några, inte bedöms vara särskilt stora. Till stor del beroende på att den typ av zoner som
används idag är relativt fint indelade. En ytterligare ”förfining” av sättet att dela in zonerna
skulle kunna tänkas vara tillämpligt, men att gå så långt som till att använda avstånd på exakt
adressnivå verkar inte nödvändigt/lämpligt.
Viktigare är troligtvis att försöka få bättre och bättre körtidsuppskattningar. Vilken veckodag,
årstid, väderförhållanden mm. som råder vid en viss tid, dvs. alla de vanliga problem som
finns då man ska uppskatta restider i vägnät, påverkar troligtvis till större del än vad kunskap
om det exakta avståndet gör.
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Mer forskning inom det området skulle kunna vara av nytta för effektiviteten i den här typen
av planeringssystem, men är inget som är specifikt för vårt problem. Restidsuppskattningar är
av stor relevans för många former av transport och trafikproblem.

3.6.2. Kommentarer om simuleringar av ”omplaneringsmetoder”
Resultaten gäller alltså för just den indatainstans (från Norrköping) som har använts i
simuleringarna. För större städer bedömer vi det som att man säkerligen kan uppnå liknande
effektiviseringar, dock eventuellt med något andra metoder än de vi föreslagit här, medan det
för mindre orter är något mer osäkert hur utfallet blir. Viktigt är att hitta en metod som
fungerar bra för så många olika förhållanden som möjligt, därav valet av en ”mellanstor” stad
som Norrköping.
Ytterligare enkla ruin-metoder som kan vara intressanta att utvärdera är att låta antalet fordon
som segment tas ut ifrån (och längden på dessa) variera slumpmässigt. Detta kan tänkas ge en
bra variation på hur stora förändringar som sker mellan de olika omplaneringarna. I större
städer (än Norrköping) antas också en kombination av fordonssegment och tidsmässig och
rumslig närhet ge ytterligare förbättringar.
Resultat ”egna fordon”
Med antagandet att man styr fullkomligt över fordonsflottan hela tiden så finns en stor
effektivisering att göra. Testerna visar här på en förbättring av målfunktionsvärdet på 8,5 %.
Effektiviseringen bygger på att den nya föreslagna metoden lyckas minska antalet fordon som
behövs vid den tid då efterfrågan är som störst, alltså under dimensionerande timme.
Dessutom minskas tomkörningssträckan med drygt 9 %.
Resultat ”fordonsgrupp”
Ett troligtvis mer ”realistiskt” fall är det för ”fordonsgrupp”. Här lyckas vi sänka
målfunktionsvärdet med ca. 4 % och tomkörningssträckan med ca. 9 %.
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