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Abstract
Delays often occur in public transport systems. Those who have planned a trip containing transfers can get
problems because of this if the trip to the transfer station arrives later than planned. The purpose of this
project is to create a route planning algorithm which solves the reliable route problem by planning reliable
and attractive routes for the users in the public transport system. This route planning algorithm is of interest
because it makes sure that the users with confidence will catch the transfers of their trip. It could also be of
use for the operators of the public transport when they want to set the right price or travel guarantee where
they can guarantee their customers that they can rely on that their travel will be performed as planned.
The algorithm operates on a time-expanded network where the nodes represent a time and a station. The
algorithm examines the reliability of the k shortest paths in the network. If a route contains a transfer with
too little transfer time such that the transfer is classified as unreliable, then the algorithm will plan an
alternative route from the transfer station. The alternative route makes sure the waiting time at the station
is enough to classify the transfer as reliable. A transfer is classified as unreliable when the expected delay
together with least transfer time exceeds the waiting time at the station. The fastest reliable route is
presented to the user. If the travel time is so long that the route is unattractive to the user, then the algorithm
will return the fastest unreliable route instead.
To test the algorithm a network had to be built from Norrköping public transport timetable data. Next, four
test routes were chosen. The start and end stop for the test routes had different arrival and departure
frequencies.
Several experiments were constructed where different parameters and test routes varied to get proper results
to analyze how the algorithm plan routes. Two different lognormal distribution functions of arrival delay
were tested, different level of confidence, a parameter � which specifies how much longer a reliable route
can be compared to the fastest unreliable route. And a parameter which specifies how many routes the
algorithm will generate and examine. Different levels of confidence were used on the lognormal distribution
functions to get expected delay to the transfer station.
One of the distribution functions gave a longer expected delay than the other which provided shorter travel
times. With higher level of confidence, the travel times became on average longer with some exceptions
which depend on how the algorithm find routes in the network. With a higher value of � reliable routes
with higher travel times were accepted. In some cases, � did not make any difference, because the travel
time for the reliable route was the same as for the unreliable route. Finally, of the experiments of reliable
routes were found among the ten first routes the algorithm examined.
Keywords
Reliable route problem, time-expanded network, route planning, public transport
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Sammanfattning
I kollektivtrafiken uppstår det ofta förseningar. Det kan skapa frustration hos kollektivtrafikanvändarna
som planerat en resa som innehåller byten och de missar anslutningen för att turen till bytespunkten
ankom sent. Detta arbete har som syfte att skapa en ruttplaneringsalgoritm för kollektivtrafikanvändarna
som löser det pålitliga ruttproblemet genom att planera pålitliga och attraktiva rutter i kollektivtrafiken.
Denna ruttplaneringsalgoritm är intressant för användaren för att denne med viss säkerhet ska hinna med
ett byte i hennes resrutt. Detta kan också vara användbart för en aktör inom kollektivtrafiken när denne
vill sätta rätt priser, eller resegarantier för att kunna garantera deras kunder att de kan utföra sina resor
som planerat.
Algoritmen opererar på ett tidsexpanderande nätverk där noderna representerar både en tid och hållplats.
Algoritmen undersöker pålitligheten av de k kortaste rutterna i nätverket. Om någon rutt har ett byte med
för kort väntetid så att bytet klassas som opålitligt så genereras en ny väg från bytespunkten så att det
finns mer väntetid. Ett byte klassas som opålitligt då den förväntade förseningen tillsammans med en
minsta bytestid överstiger väntetiden på hållplatsen. Den kortaste av de pålitliga rutterna som algoritmen
har hittat presenteras för användaren. Om restiden för en pålitlig rutt är för lång så blir den resan
oattraktiv för en kollektivtrafikanvändare och då väljs den snabbaste av de opålitliga rutterna istället att
presenteras för användaren.
För att testa algoritmen så byggdes först ett nätverk av tidtabellsdata för kollektivtrafiken i Norrköping.
Därefter valdes fyra testresor ut som algoritmen skulle få testas på. Start och sluthållplatserna för
testresorna hade olika ankomst- och avgångsfrekvenser.
Ett antal experiment konstruerades där olika parametrar och resor skulle variera för att kunna analysera
hur algoritmen planerade resor därefter. Två olika lognormala fördelningsfunktioner på ankomstförsening
testades, konfidensgrader, en parameter � som anger hur mycket längre en pålitlig rutt får vara än den
sabbaste opålitliga rutten. Samt en parameter som anger hur många rutter algoritmen ska undersöka.
Konfidensgraderna användes på de lognormala fördelningsfunktionerna för att få ut en förväntad
försening till en bytespunkt.
Den ena fördelningsfunktionen gav kortare förväntad försening än den andra vilket gjorde att restiderna
blev kortare för den ena än för den andra. Med en högre konfidensgrad så blev restiderna i genomsnitt
längre förutom några undantagsfall, vilket berodde på hur algoritmen söker resor i nätverket. Med ett
högre värde på � så accepterades högre restider för pålitliga rutter. I vissa fall spelade inte � någon roll
eftersom algoritmen lyckades hitta pålitliga rutter som hade samma restid som den snabbaste opålitliga
rutten. Slutligen, i experimenten av blev resultatet att de flesta pålitliga resor hittades bland de tio första
resorna som algoritmen undersökte.
Nyckelord
Pålitligt ruttproblem, tidsexpanderande nätverk, ruttplanering, kollektivtrafik
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1 Inledning
Det händer med jämna mellanrum att tidtabellerna för kollektivtrafiken inte är helt pålitliga. Detta
beror på att det uppstår förseningar. Svensk kollektivtrafik (2017) gjorde en undersökning på hur
människor upplever kollektivtrafiken. Av undersökningen framgick det att 80 procent av resenärerna
upplevde att de kom fram till resmålet i tid. Att resenärerna kom fram i tid definierades som att de
antingen kom fram tidigare, som planerat, eller hade en försening på 1-5 minuter. Tre procent av alla
resor blev försenade med över 15 minuter. Undersökningen visade också på att endast 46 procent av
allmänheten håller med om att det går att lita på att de kommer fram i tid till sitt resmål.
Det är vanligt förekommande att reseapplikationer används när en resa med kollektivtrafik ska
genomföras. Reseapplikationens viktigaste funktion är att den planerar ut en rutt åt resenären med
dennes villkor om start och slut-destination, samt tid för avgång, eller ankomst. Reseapplikationen tar
fram olika reseförslag med de snabbaste rutterna som resenären kan välja bland.
I ruttplaneringsprocessen i applikationen hittas en så snabb rutt som möjligt utifrån villkor som
användaren anger. I en rutt som har ett eller flera byten, måste en minsta bytestid planeras in för att
resenären ska hinna avsluta den tidigare turen och påbörja nästa. Från det som är känt, så finns det inga
reseplanerare som tar hänsyn till risken av att en anslutnings bryts. Det finns risk för att missa en
anslutning då turen innan anslutningen blir försenad. Om denna tur då ankommer till bytespunkten en
senare tid än nästa tur är påbörjad så är anslutningen bruten och nästa tur som går mot
slutdestinationen måste väntas in.
För att få användarna av kollektivtrafiken mer positiva i avseende på kollektivtrafikens pålitlighet,
kommer detta arbete fokusera på att ta fram en algoritm som gör att reseplaneringen kan generera mer
pålitliga rutter. Algoritmen ska lösa det pålitliga ruttproblemet. Det innebär att bytespunkterna i en rutt
ska vara planerade med en viss bytestid för att anslutningen med säkerhet inte ska brytas.
Algoritmen ska kunna planera in varierande bytestider för varje enskild rutt och bytespunkt så att varje
byte blir pålitligt. Detta är intressant ur ett scenario med korta och hög-frekventa resor, men kanske
främst intressant ur ett scenario där det sker byten till långfärdsresor som går mer sällan, dvs
lågfrekventa resor. Låt säga att en resa ska genomföras från Skellefteå till Stockholm. Resan kommer
att börja med en bussfärd från Skellefteå till Umeå. I Umeå ska ett byte genomföras till ett tåg som i
sin tur ska gå från Umeå till Stockholm. Det går inte tåg från Umeå till Stockholm särskilt ofta. Detta
innebär att förseningen till slutmål kan bli flera timmar i ett fall då anslutningen bryts. Det i sin tur
innebär att konsekvensen av att missa den anslutningen är stor. Därmed bör den minsta
anslutningstiden i ruttplaneringen vara betydligt större än om exempelvis en anslutning till en buss
som avgår varje tionde minut bryts.
Algoritmen som presenteras i detta arbete kan vara användbar i flera olika praktiska fall. Bland annat
kan algoritmen vara användbar för en aktör inom kollektivtrafiken som ska kunna bestämma en
riskpremie, sätta rätt biljettpris, eller kunna erbjuda sina kunder rätt typ av restidsgaranti. Det skulle
gynna både kollektivtrafikanvändarna och aktören som tillhandahåller med kollektivtrafiken.
En kollektivtrafikanvändare kan välja att resa kollektivt utifrån givna tidtabeller och bestämma vilka
turer denne vill resa med samt vilka stationer som byten ska ske mellan två turer. Det kan dock vara ett
svårt problem för en användare i vissa fall. Till exempel kan det vara svårt att veta hur mycket tid som
behövs vid ett byte för att hinna gå på nästa tur. Detta kan dessutom vara extra problematiskt för en
person som inte är van att åka specifika turer, eller inte van att åka kollektivt alls. Därför är
ruttplaneringsapplikationer bra verktyg för den som ska resa kollektivt.
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I vanliga fall är inte en resa målet, utan det är endast ett medel för att kunna utföra andra aktiviteter.
Med en kortare restid finns det möjlighet att använda den insparade tiden till annat arbete, sysslor eller
fritidsaktiviteter. Restiden får sitt värde på detta sätt genom att se till värdet av den alternativa
användningen av tiden. Kostnaden för restiden är inte det enda som har ett värde. Uppoffringen att resa
i form av brist på komfort och andra problem som kan tillkomma vid en resa, är också en kostnad.
Uppoffringar vid en resa följer med byte av färdmedel och anslutningsresor där det kan tillkomma
väntetider och missade anslutningar. När dessa aktiviteter förändras måste de värderas så att de speglar
både förändringen av tid och besvär. När Trafikverket (2018) använder sig av samhällsekonomiska
kalkyler, värderar de dessa aktiviteter utifrån de aktiviteter som resan kan omsättas i. Därmed blir det
olika värderingar av den förändrade restiden om resan är en tjänsteresa, eller en privat resa.
Trafikverket (2018) presenterar en tabell med värdering av inbesparad tid av normal åktid, byte av
färdmedel respektive anslutningsresor. För prisnivån 2014 och med buss som färdmedel för en övrig
resa så värderas restiden per persontimme till 35kr. Samma kostnad är det för en anslutningsresa och
vid byte av färdmedel värderas tiden till 89kr. Om det å andra sidan är en arbetsresa med buss, så
värderas restiden till 57kr, likaså om det är en anslutningsresa. Byte av färdmedel har dock en kostnad
på 143kr. För en tydligare bild av hur restid värderas se Tabell 7.1 i ASEK 6.1 Trafikverket (2018).
Algoritmen som presenteras i denna rapport ger fördel i att den kan ge en känsla av att
kollektivtrafiken är mer pålitlig. Algoritmen kan planera in en längre bytestid i en bytespunkt för att
resan ska bli mer pålitlig. Att ha en längre väntetid på en hållplats kostar mer. I ett alternativt scenario
då pålitligheten i en resa inte tas hänsyn till så kan den alternativa kostnaden som tillkommer för att
vänta på nästa avgång vid en bruten anslutning vara betydlig högre i jämförelse.
Skillnaden i detta arbete mot det traditionella billigaste väg-problemet är att målet är att resvägen ska
vara både snabb och pålitlig. När det finns flera kriterier att möta så att flera parametrar ska optimeras
så kallas det för flermålsoptimering. Detta påverkar genast komplexiteten av problemet och det finns
många olika lösningssätt på dessa typer av problem. I denna rapport kommer ett specifikt lösningssätt
presenteras för att hitta den snabbaste pålitliga rutten i kollektivtrafiken med krav på att den inte får ha
för lång restid.

1.1 Syfte
Syftet med detta projekt är att skapa en algoritm som löser ett pålitligt ruttproblem. Det innebär att
algoritmen dels ska ta hänsyn till restiden men även pålitligheten i rutten. Med det menas att det ska
finnas tillräckligt med väntetid i en bytespunkt för att anslutningen med viss sannolikhet inte ska
brytas. Samt att restiden ska vara tillfredställande för den resande.
Syftet med detta arbete mynnar ut i en viktig huvudfråga:


Hur kan risken av en missad anslutning tas hänsyn till i ruttplanering i kollektivtrafiken?

Relaterade frågor som dyker upp i samband med huvudfrågan är:




Hur vägs mått av pålitlighet och restid mot varandra i ruttplanering?
Hur byggs ett statiskt nätverk upp utav data från tidtabeller?
Hur förbehandlas ett nätverk så att alla noder och bågar i nätverket inte behöver undersökas
vid ruttplanering?

Samtliga frågor besvaras i kapitel 10.
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1.2 Översikt
Kapitel 2 presenterar tidigare studier som på olika sätt löst ett problem av flermåloptimering av
billigaste väg. Kapitel 3 introducerar billigaste väg-problemet mer detaljerat och förklarar vad
flermålsproblem är. Samt olika lösningssätt som finns på flermålsproblem. Vidare i kapitel 4
introduceras olika typer av nätverk som ett billigaste väg-problem kan operera på. Där ingår även en
presentation på nätverket som används för detta projekt. I kapitel 5 introduceras det pålitliga
ruttproblemet som är ett problem som ska hitta pålitliga rutter. Här tillkommer en förklaring på vad
som klassas som pålitligt i en rutt och hur viktning av restid och pålitlighet sker i problemet. Sedan
presenteras en algoritm som löser det pålitliga ruttproblemet.
I kapitel 6 anges strukturen för tidtabellsdata som nätverket i detta arbete är byggt på. Här görs en
utförlig beskrivning på hur data har extraherats, formaterats och filtrerats så att det ska bygga upp ett
statiskt nätverk för algoritmen att operera på. Vidare i kapitel 6 beskrivs hur nätverket validerats så att
det med säkerhet har skapats på ett korrekt sätt. Kapitel 7 introducerar olika experiment som ska
utföras på algoritmen genom att ändra olika parametrar och låta algoritmen planera olika typer av
resor. Därefter presenteras resultaten från experimenten i kapitel 8 och kapitel 9 analyserar resultaten
från kapitel 8, samt för en diskussion om hur algoritmen opererar och knyter an lösningsmetodiken i
algoritmen till befintlig lösningsmetodik som presenterats i kapitel 3. I kapitel 10 besvaras
frågeställningarna som ställdes i kapitel 1. Slutligen i kapitel 11 anges olika förslag på förbättringar av
analysen av algoritmen.

11

2 Flermålsoptimering av billigaste väg-problem
I detta delkapitel presenteras ett flertal tidigare studier som har löst flermålsoptimering av billigaste
väg-problem.
Paretooptimalitet är ett tillstånd där en lösning till ett problem, inte domineras av någon annan lösning.
Ett flermålsoptimeringsproblem kan lösas genom att räkna ut paretooptimaliteten i varje nod. Tung
och Lin (1992) lägger fram en exakt algoritm för att hitta paretooptimala rutter. Denna algoritm räknar
ut den ”billigaste” vägen till varje nod i nätverket från slutnoden för varje enskilt målfunktionsvärde.
Med andra ord så räknar den ut den billigaste rutten ett flertal gånger, en gång för varje
målfunktionsvärde. Sedan räknar algoritmen även ut den billigaste vägen med alla summerade
målfunktionsvärden på varje båge, en gång. Med dessa uträknade kortaste vägen lösningar, hittas den
paretoooptimala lösningen till varje nod från startnoden genom att för varje nod beräkna ett
utvärderingvärde. Om ett utvärderingsvärde i en nod är lägre än något av det andra, utgår nästa
iteration från denna nod. För en mer detaljerad beskrivning, se Tung och Lin (1992). Snabbheten av
denna algoritm i ett stort nätverk är svår att avgöra. Algoritmen är testad på ett ganska litet nätverk och
komplexiteten av den beskrivs ej. Hur väl algoritmen fungerar är också svårt att avgöra från det som
presenteras i rapporten.
Montemanni och Gambardella (2004) presenterar en exakt algoritm som ska lösa ett problem av robust
billigaste vägen med intervalldata. Här har nätverket en övre och undre gräns på kostnaden på varje
länk. Algoritmen fokuserar på att ta fram k antal rutter. Alla dessa rutter rankas utifrån deras kostnad
och den bästa av dem väljs. För att inte göra beräkningstiden för lång så stannar den antingen när ett
avbrottskriterium att en övre gräns av ruttkostnad har nått en undre gräns som räknas ut, eller när k
antal rutter har undersökts. Om algoritmen avbryts innan alla k rutter har undersökts så är lösningen en
heuristisk lösning, annars är det en exakt lösning. Algoritmen baseras på förmodan att rankning av en
rutt i ett scenario där kostnaden på en länk är exakt på den undre gränsen av länkkostnad, är en bra
rankning med avseende på robust avvikelse.
Delling et al. (2012) presenterade en ny tidtabellsbaserad ruttplaneringsalgoritm för kollektivtrafik
kallad RAPTOR (Round-based Public Transit Optimized Router) som inte behöver operera på en
vanlig nätverksstruktur. Algoritmen ska lätt kunna hantera extrakriterier i ruttplaneringen. Den bygger
på att varje ankomsttid för varje rutt i varje hållplats, sparas och därefter presentera den tidigaste
ankomsttiden till destinationen. RAPTOR opererar i rundor, en runda per byte i rutten. Den räknar ut
ankomsttider genom att traversera en kollektivtrafikslinje, maximalt en gång per runda. Utifrån detta
papper, var resultatet att två nätverksbaserade algoritmer som testades på ett tidsberoende nätverk, var
betydligt långsammare än RAPTOR. I sin tur tog Jeon et al. (2018) fram en förbättrad
tidtabellsbaserad ruttplaneringsalgoritm för kollektivtrafik som grundar sig i RAPTOR. Ett bytesstraff
är inkluderad i den nya algoritmen för att den ska generera mer åtråvärda rutter utifrån
kollektivtrafikanvändares preferenser. Den nya algoritmen genererar även ett flertal rutter som har som
krav att de inte ska vara för lika varandra. Det som RAPTOR och den förbättrade versionen av
RAPTOR inte tar hänsyn till i ruttplaneringsprocessen är sannolikheten av förseningar som kan
uppkomma i kollektivtrafiknätverket.
Hasuike (2013) presenterar en lösning till billigaste vägen-problemet som har ett extrakriterium om att
rutten ska vara robust. Lösningen ska både minimera kostnaden och maximera bredden av
konfidensintervallet som satisfierar villkoret som är att totalkostnaden är mindre än ett givet målvärde
gällande robusthet. Länkkostanden antas variera. Därför har varje länkkostand ett medelvärde och en
varians. Därmed finns ett konfidensintervall som associeras med totalkostnaden av tillåtna rutter, och
bredden av konfidensintervallet maximeras så att totalkostnaden är mindre än målvärdet gällande
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robusthet. En parameter presenteras som konfidensintervallet. Ju större
ansedda regionen och därmed måste ett mer robust fall hanteras.

är, desto större blir den

Här presenteras också luddiga mål (fuzzy goals) för båda målfunktionerna. Dessa tar hänsyn till
användarens preferenser och subjektiviteten av dennes omdöme i beslutsfattande i ett flermålsproblem.
En aggregerande funktion föreställs också för att kunna sammanställa de luddiga målen till ett
gemensamt mål.
Den fullständiga optimala lösningen i flermålsoptimering som optimerar alla målfunktioner finns inte
alltid när flera målfunktioner hamnar i konflikt med varandra. Det finns flera olika sätt att hitta
paretooptimala lösningar till flermålsproblemet. För att identifiera en funktion som på ett bra sätt
presenterar användarens preferenser och subjektiviteten i hennes omdöme i ett beslutsfattande av ett
flermålsproblem, så är det rimligt att anta att beslutsfattaren har ett icke precist, eller ett luddigt mål för
varje målfunktion. Hausike (2013) använder sig av minimum operatorn Bellman-Zadeh som är en av
standardfunktionerna för att aggregera luddiga mål. Genom att använda denna operator så
transformeras flermålsproblemet till ett enkel-målfunktionsproblem. Lösningen från detta problem blir
ett av paretooptimala lösningarna till ursprungsproblemet.
Hasuike (2013) försöker hitta lösningar på luddiga mål som användaren själv definierar genom att
sätta värden på parametrar för luddiga mål. Det kan vara svårt för användaren att förhålla sig till värdet
på dessa parametrar och därmed kan det vara krångligt att veta hur dessa parametervärden ska
värderas.
Liu et. al. (2018) har skapat en algoritm som ska hitta olika rutter från A till B genom att hitta k antal
korta rutter som avviker från varandra. De ska avvika från varandra i den mening att de delar så få
länkar som möjligt. Detta kan vara intressant i en ruttplaneringsapplikation där användaren vill ha flera
alternativa vägar att resa på. I ett vanligt problem av att hitta de k kortaste rutterna kan en stor del av
dessa rutter vara väldigt lika.
Algoritmen börjar med att hitta k antal kortaste rutter som byggdes på algoritmen som Yen (1971)
presenterar, även kallad Yen’s algoritm. För en mer detaljerad beskrivning av Yen’s algoritm, se
kapitel 3.4. Först adderas den kortaste rutten till en resultatlista. Under samma process som en av de k
kortaste rutterna hittas, tas det även hänsyn till olikhet av rutten jämfört med redan funna rutter. Den är
endast kvalificerad om den är olik de andra rutterna som redan finns i resultatlistan. Detta gör att om
en rutt som undersöks är väldigt lik en annan, så går det att skjuta upp vidare undersökning av rutten
till senare. Detta medför att de rutter som är mest troliga att bli en av de k diversifierade kortaste
rutterna, blir undersökta först. Processen avslutas om k antal kortaste och diversifierande rutter har
hittats, eller om alla rutter har undersökts.
Denna algoritm är intressant för att kunna hitta flera divergerande rutter. Den tar dock inte hänsyn till
pålitligheten i rutterna som algoritmen i denna rapport. Den liknar dock den framtagna algoritmen i
den mån att den hittar k antal kortaste rutter. Algoritmen i denna rapport kan ses som en fortsättning på
algoritmen från Liu et. al. (2018), bortsett från kravet att rutterna måste vara divergerande. Det finns
ett visst intresse av att hitta rutter som skiljer sig från varandra men i viss utsträckning i hämmar det
endast effektiviteten av kollektivtrafiken. Om det finns ett krav att rutterna ska vara divergerande kan
detta leda till att många effektiva rutter utesluts för att de har delsträckor som är lika varandra, och
andra mindre praktiska rutter används som alternativ istället.
Det finns många tidigare studier på flermålsoptimering av billigaste väg-problem. De studier som är
nämnda ovan, har skapat algoritmer som ska lösa problem med olika kriterier och har olika
lösningsmetodiker. Såvitt jag vet, så finns det ingen studie som både tar hänsyn till pålitligheten av en
rutt och samtidigt värderar restid högre. Skillnaden i dessa algoritmer, eller lösningssätt är att ingen av
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dem låter restiden i en rutt dominera över pålitligheten i rutten såpass mycket att restiden i vissa fall
väljs framför pålitligheten. Andra algoritmer kan också hitta pålitliga rutter, men dessa reseförslag är
inte alltid de mest intressanta av användaren om restiden blir för lång. Om det då finns en annan rutt
som inte är lika pålitlig men snabb nog, så kommer denna resa vara mer attraktiv för användaren då
det inte finns andra snabba resealternativ som är mer pålitliga.
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3 Ruttproblemet
I detta kapitel förklaras billigaste väg-problemet, samt innebörden av flermålsoptimeringsproblem och
olika lösningsmetodiker som går att använda vid ett problem av flermålsoptimering.

3.1 Billigaste väg-problemet
Det huvudsakliga målet med ruttplanering är oftast att resan ska vara så snabb, eller så billig som
möjligt. Detta är ett vanligt problem och kallas för billigaste väg-problemet och används ofta vid
nätverksoptimering. Ahuja et al. (1993) ger en allmän beskrivning på billigaste väg-problemet. Antag
att det finns ett riktat nätverk = �, , där � är en mängd av noder, och är en mängd med
riktade bågar. Varje båge har en bågkostnad/båglängd , . Nätverket har en nod som kallas för
källa. Billigaste väg-problemet går ut på att hitta den billigaste rutten från till alla andra noder i
nätverket. Det går att se problemet som att en enhet flöde ska skickas genom nätverket så snabbt eller
så billigt som möjligt från nod . Det antas att nätverket inte har någon kapacitetsbegränsning. Flödet
på en båge , representeras av , . Det går att tolka problemet som att en enhet flöde skickas in i
nätverket. Variabeln , är 1 om båge , ingår i den kortaste vägen och 0 annars. Problemet kan
formuleras som sådant:
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Det finns olika sätt att lösa billigaste väg-problemet på. En välkänd metod för att lösa denna typ av
problem är Dijkstras algoritm.
Det tidsexpanderande nätverket som kommer användas i detta projekt har inga negativa bågkostnader.
För att räkna ut snabbaste vägen från startnod till slutnod bland nodmängden � och bågmängden så
används Dijkstras algoritm. Dijkstras algoritm är en välkänd metod i nätverksoptimering. För att
beskriva Dijkstras algoritm här så används notationerna från Lundgren et al. (2010).
Algoritmen kan delas upp i fyra steg:
Steg 0.

Steg 1.

Dela upp nodmängden i två andra mängder, och . Mängd A består av avsökta noder och
den initialiseras som en tom mängd. Mängd består av alla icke avsökta noder och den
initialiseras som hela nodmängden �. Startnoden � märks med � , � = −, , där � är
föregående nod och � är nodpris. I detta fall betyder det att startnoden saknar en föregångare
och nodpriset är noll. Resterande noder har nodpris = ∞.
Identifiera nod ∈

som har lägst nodpris

startnoden som har nodpris noll.

Steg 2.
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= ��n
∈�

. I första iterationen är detta

Avsök . Alla utgående bågar , ∈ från nod avsökes. Om ( + ) < stämmer,
dvs om nodkostnaden från nod adderat med bågkostanden från nod till är mindre än

nodkostnaden i nod
( ,

)=

,

+

, så har vi hittat en billigare väg till nod
. Om nod

från mängden

∈

. I detta fall så märks

så överförs denna nod från mängden

Steg 3.

Flytta nod

Steg 4.

Kolla avbrottskriterium, dvs om alla noder är avsökta
gå till steg ett.

med

till .

till mängden .
= � . Om alla noder inte är avsökta,

3.2 Flermålsoptimering
I ett flermåloptimeringsproblem har optimeringsproblemet flera målfunktioner. Billigaste vägproblemet som är beskrivet ovan har endast en målfunktion. I de fall då det är av intresse att hitta både
en billig väg men att vägen också ska ha något extrakriterium så blir det ett
flermålsoptimeringsproblem.
Det finns många olika sätt att lösa ett problem med flera målfunktioner. Att hitta endast en lösning till
ett flermåloptimeringsproblem där samtliga målfunktioner blir optimala är ett idealt fall men inte alltid
realistiskt. Oftast finns det en hel mängd lösningar till ett flermåloptimeringsproblem där
målfunktionerna går mot varandra. Exempelvis att en person vill resa så snabbt som möjligt mellan två
städer men personen i fråga även vill att resan ska kosta så lite pengar som möjligt. Det absolut
billigaste resealternativet skulle vara att cykla men detta skulle ta väldigt lång tid. Det snabbaste
alternativet skulle vara att flyga men detta å andra sidan skulle kosta väldigt mycket pengar. En
lösning på problemet skulle vara att kanske åka kollektivt, åka tåg, eller köra bil vilket skulle innebära
att ingen av målfunktionerna blir fullt optimala. Lösningen på problemet kommer bli en avvägning
mellan målfunktionerna. Detta exempel visar tydligt på hur många olika lösningar det finns på ett
problem som har flera målfunktioner. Avvägning mellan målfunktionerna avgör hur stor mängd
lösningar som finns på problemet. Som i exemplet så kommer exempelvis kanske inte extremerna (den
billigaste, eller snabbaste) väljas. Det finns inget universalt sätt på hur en avvägning ska göras
eftersom det kan vara väldigt olika från fall till fall.
Som sagt så har ett flermålsproblem flera lösningar. Det är därför intressant att räkna ut avvägningen
mellan lösningarna som de olika målfunktionerna i flermålsproblemet ger. Vidare i detta kapitel
beskrivs olika sätt att lösa flermåloptimeringsproblem.

3.3 Lösningsmetoder för flermålsproblem
Vilfredo Pareto var den första som kom på konceptet av paretooptimalitet. Som tidigare nämnt, är det
ett tillstånd där en lösning till ett problem, inte domineras av någon annan lösning. Det betyder att det
inte går att allokera om någonting i lösningen av problemet utan att göra minst ett kriterium sämre. I
ett verkligt ruttplaneringsproblem kan det vara intressant att se till flera kriterier utöver att bara hitta
snabbaste rutten. Det kan vara ett kriterium om att ha få antal byten, robusthet av rutten, eller
möjlighet att boka en plats på fordonet. När flera kriterier måste tas hänsyn till i ett billigaste vägproblem så får problemet plötsligt fler målfunktioner att ta hänsyn till. Detta är som tidigare nämnt ett
flermålsoptimeringsproblem. Ett sådant problem har en mängd lösningar (från olika målfunktioner)
som inte domineras av någon annan lösning. Denna lösningsmängd kan kallas för en paretomängd. Det
finns ofta en avvägning mellan paretolösningarna och det är därför viktigt att veta vilket kriterium som
ska väga tyngst.
Problemet med att ha en paretomängd är att det är svårt att veta vilken av alla lösningar som är den
bästa. Müller-Hannemann et al. (2007) beskriver tre framgångssätt att lösa detta problem; (i) studera
ungefärliga versioner av paretomängden som resulterar i nära optimala men mindre paretomängder;
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(ii) optimera över en målfunktion och begränsa resterande; och (iii) fortsätt på ett normativt sätt och
välj den ”bästa” lösningen genom att introducera en nyttofunktion på målfunktionerna.
Dessa framgångssätt kan specificeras till olika lösningsmetoder för flermålsproblem. Collette och
Siarry (2003) har klassificerat olika lösningsmetoder i fem kategorier och sedan sorterat dessa i tre
familjer av lösningsmetoder för flermåloptimering. De fem kategorierna är (engelska namnet på
metoderna är skrivet inom parantes):
1. Skalära metoder (scalar methods)
2. Interaktiva metoder (interactive methods)
3. Luddiga metoder (fuzzy methods)
4. Metoder som använder metaheuristiker (methods which use a metaheuristic)
5. Beslutsfattande metoder (Decistion aid methods)
Dessa fem kategorier är sorterade i tre familjer; (i) a priori-metoder; (ii) progressiva metoder; och (iii)
a posteriori-metoder. I a priori-metoder så väljer beslutfattaren innan lösningsprocessen av problemet
vilken avvägning det ska vara mellan målfunktionerna. I de progressiva metoderna så kan användaren
under problemlösningens gång välja avvägningen mellan målfunktionerna. Och i a posteriori-metoder
så bestämmer beslutsfattaren efter lösningsprocessen av optimeringsmodellen, mellan olika lösningar.
Det som är gemensamt för skalära lösningsmetoder är att de gör om problemet till att bara ha en
målfunktion. Den enklaste metoden inom denna kategori är weighted sum metoden. Olika
målfunktioner genererar olika svar med olika mätvärden. I weighted sum så översätts (på ett linjärt,
eller icke-linjärt sätt) de olika målfunktionernas värde till nyttofunktioner som har ett gemensamt
värde. I denna typ av metod, eftersöks enbart ett enda optimum i paretomängden.
Müller-Hannemann et al. (2007) beskriver det lättaste sättet att göra en nyttofunktion på skulle vara att
sätta vikter vid målfunktionerna och därefter optimera över summan av de båda målfunktionerna
tillsammans. För ett nätverk som presenteras i kapitel 4.3, skulle det med denna metod gå att rakt av
använda Dijkstras algoritm. Det finns dock nackdelar med detta sätt. Många intressanta lösningar
förbises eftersom att detta sätt bara hittar en lösning och inte alla paretooptimaliteter. En annan
nackdel beror på valet av lämpliga viktparametrar. Alla har olika preferenser och ur ett
ruttplaneringsperspektiv kan det vara väldigt olika hur människor värderar, som i detta arbete, tid och
pålitlighet i en rutt.
Ett mer verklighetsbaserat sätt är att skapa en icke-linjär nyttofunktion. Små mängder tid har ett
relativt lågt värde medan större mängder tid är mycket värdefulla. Det är därmed intressant att
optimera en ickelinjär nyttofunktion.
Interaktiva metoder tillåter användaren att hitta endast en lösning till problemet. Dessa typer av
metoder tillåter användaren att ställa in sina preferenser med avseende på avvägning mellan
målfunktioner under lösningsgången av den optimerande metoden. Detta går att jämföra med a priorimetoder där användaren innan optimeringen sker, väljer avvägningen mellan målfunktionerna. Samt a
posteriori-metoder där användaren efter optimeringen skett, väljer avvägningen mellan
målfunktionerna. En metod som på engelska heter surrogate-worth tradeoff method är ett exempel på
en sådan lösningsmetod. Denna metod är baserad på en skalär metod där en målfunktion väljs att
optimeras över och resterande målfunktioner läggs till som bivillkor. Men skillnaden är att en
interaktiv process läggs till som gör att metoden konvergerar mot en lösning som är mer
tillfredställande för användaren.

17

Fuzzy lösningsmetoder är användbara när det är svårt att definiera osäkerhet och svårdefinierade
problem som inte går att lösa med binära variabler som bara har en logik där någonting bara kan vara
antingen sant eller falskt.
Metaheuristiker används ofta vid svårlösta optimeringsproblem. En metaheuristik är en utvidgning av
en lokalsökningsalgoritm som tillåter lokalsökningsalgoritmen att ibland gå utanför det tillåtna
sökområdet för att inte fastna i lokala optimum. De huvudsakliga metaheuristikerna är simulated
annealing, tabusökning och genetiska algoritmer. En metaheuristik garanterar inte en optimal lösning
men den sparar datakraft genom att inte undersöka hela sökområdet. Ett sätt att hitta en första tillåten
lösning med en heuristik är genom att hitta de bästa lösningarna. Därmed kan en effektiv mängd av
lösningar studeras.
Beslutsfattande metoder, eller decision aid methods som det heter på engelska, är den femte och sista
kategorin som Collette och Siarry (2003) har skapat. Dessa typer av lösningsmetoder av
flermåloptimeringsproblem baseras på en uppsättning förhållanden mellan element i problemet. Detta
skiljer sig från andra lösningsmetoder som baseras på att vissa element domineras av andra som i en
paretomängd, eller på ett lexikografiskt vis. Med en bestämd relation mellan elementen går det att
antingen få en mängd lösningar, eller en enda lösning.

3.4 k kortaste rutterna
För att hitta en första tillåten lösning till ruttproblemet är ett alternativ att hitta de k kortaste rutterna.
För att hitta k antal kortaste rutter utan cykler i ett nätverk, är det vanligt att använda algoritmen som
presenteras i Yen (1971). Algoritmen kallas ibland för Yen’s algoritm. Denna algoritm används för att
hitta k kortaste rutterna i nätverket som sedan kan utvärderas i mått av pålitlighet.
Yen’s algoritm börjar med att hitta den kortaste vägen , med en algoritm som löser det billigaste
väg-problemet. Här kan exempelvis Dijkstras algoritm användas. För att hitta de resterande k-1 andra
kortaste rutterna så tar algoritmen fram kandiderande rutter och av dessa väljs de kortaste att ingå i
mängden som innehåller alla k kortaste rutter.
För att hitta kandiderande rutter väljer algoritmen iterativt en spur node som kan vara allt mellan nod 1
och den näst sista noden från den senaste funna k kortaste vägen − . Denna nod anger hur långt av
−
som den nya kandiderande rutten ska överlappa med. Vid spur noden tas alla utgående bågar
bort som redan inkluderas i någon tidigare funnen k kortaste rutt som har samma föregående noder
som den kandiderande rutten. Därefter hittas den kortaste vägen med Dijkstras algoritm till slutnoden.
Den nya kandiderande rutten är fullständig och läggs till i en mängd där andra kandiderande rutter
finns. För alla nya kandiderade rutter hittas den kortaste av dessa och läggs till i A. Algoritmen avbryts
när mängden A innehåller de k kortaste rutterna.
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4 Nätverk
Konstruktionen av ett nätverk för ett billigaste väg-problem kan se olika ut. Den billigaste vägen kan
hittas mellan två noder, givet att det existerar en väg mellan dessa noder. I detta kapitel presenteras hur
ett nätverk kan byggas upp. Vidare redovisas vilket typ av nätverk som används för detta arbete och
hur strukturen för nätverket ser ut.

4.1 Nätverksuppbyggnad för billigaste väg-problem
Müller-Hannemann et al. (2007) beskriver två olika typer av tillvägagångssätt för att modellera ett
problem av billigaste väg med information från tidtabeller. Det är tidsexpanderande och tidsberoende
nätverk, se Figur 1. Ett tidsexpanderande nätverk är uppbyggd så att alla noder representerar ett event i
tiden på en geografisk plats. I detta arbete går det att se en nod som en avgång/ankomst från/till en
station. Länkarna mellan noderna representeras av kopplingar mellan eventen. Detta kan vara en resa
mellan två stationer utan stopp, eller väntetid på en station. I ett tidsexpanderande nätverk är
båglängden fixt mellan noderna. Detta typ av nätverk blir stort om det jämförs med ett tidsberoende
nätverk. I ett tidsberoende nätverk representerar varje nod en hållplats och två noder är ihopkopplade
av en länk om det finns en linje som kör mellan de respektive hållplatserna. Längden av en länk
tilldelas under ”körningen”. Detta betyder att längden på länken beror på tiden då länken kommer att
användas. Figur 1 visar skillnaden mellan tidsexpanderande och tidsberoende nätverk. Hållplatserna A,
B och C representeras som de blå fälten i figuren. I det tidsexpanderande närverket syns noderna som
avgångs-/ ankomsttider på en hållplats medans i det tidsberoende nätverket så är hållplatsen självaste
noden.

Figur 1: Tidexpanderande och tidsberoende nätverk
Delling et al. (2012) introducerade ytterligare ett sätt att modellera ett problem av billigaste väg med
information från tidtabeller En algoritm introducerades som finner den snabbaste rutten i en iterativ
process utan att använda ett nätverk uppbyggt från tidtabeller. Fördelen med detta lösningssätt är bland
annat att den undersöker en kollektivtrafikslinje max en gång under en iteration i sin sökningsprocess
efter den snabbaste rutten. Denna lösningsmetod är beskriven mer ingående i kapitel 2. Här är också
fördelen att inget nätverk med noder och bågar behöver konstrueras.
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Nätverket som byggts upp och använts i detta arbete är ett tidsexpanderande nätverk. Fördelen med att
använda ett tidsberoende nätverk är att nätverket blir mindre och det tar mindre datakraft att hitta rutter
i nätverket. Lösningsmetoden från Delling et al. (2012) som inte använder något nätverk är redan ett
färdigt lösningssätt till problemet. Syftet med arbetet är att hitta ett nytt lösningssätt till det pålitliga
ruttproblemet. Inte att hitta ett så snabbt lösningssätt som möjligt. Eftersom att det ansågs vara lättast
att konstruera ett tidsexpanderande nätverk så valdes detta typ av nätverk att användas här.

4.2 Tidtabelldata
Nätverket som algoritmen ska användas på är som sagt ett tidexpanderande nätverk och bygger på
tidtabellsdata. I syfte av att testa algoritmen så behövs det data för bara en dag. Därmed läses endast
data för en dag in och används som nätverk.
En tidtabell består av data som innehåller stationer/hållplatser, vilken typ av fordon som kör,
anslutande stationer/hållplatser, ankomsttid och avgångstider för fordonet vid stationerna, samt vilka
dagar fordonet passerar hållplatserna. Data från tidtabeller innehåller en mängd med olika typer av
kollektivtrafik, en mängd med stationer, en mängd med enkla anslutningar mellan stationer. En
anslutning mellan två stationer innehåller information som vilken fordonstyp det är som kör, vilka
stationer den kör mellan. Vilken avgångstid fordonet har från den första stationen och vilken
ankomsttid den har till den andra stationen. Längden på en koppling mellan två stationer är restiden
mellan stationerna.

4.3 Nätverksstruktur
För att få en överblick på hur det tidsexpanderande nätverket ser ut så kan detta visas i ett rum-tiddiagram. Figur 2 visar ett exempel på detta. Hållplatserna i nätverket är presenterade på den vertikala
axeln. Måttet på den horisontella axeln är tid. Varje nod i nätverket presenteras som ett event i en
geografisk punkt. Den geografiska punkten är en hållplats och eventet är tiden då en resa
avgår/ankommer från/till en hållplats.
Det finns två olika typer av bågar i nätverket. En typ av båge representerar en tur från en hållplats till
en annan. För att ge ett exempel går detta att se i Figur 2 som bågen mellan nod 2 och 4. Denna typ av
båge kallas för resebåge. Kostnaden för denna både , ∈ anges som tiden det tar att resa från den
ena hållplatsen till den andra. Den andra typen av båge i nätverket kallas för anslutningsbåge. Bågen
mellan nod 4 och 5 eller mellan nod 6 och 7, är exempel på en anslutningsbåge. Kostnaden på denna
båge beror på väntetiden i nätverket mellan en anslutning på en och samma hållplats. Alla noder som
finns på samma hållplats är kopplade i tidsordning så att det som mest finns en inkommande
anslutningsbåge och en utgående. Det enda undantaget är på sluthållplatsen (se hållplats C i Figur 2).
På sluthållplatsen går alla anslutningsbågar direkt till slutnoden som är nod 10 i figuren med en
resekostnad som är noll. Detta beror på att slutnoden läggs till som en artificiell nod som endast
representerar sluthållplatsen. Vid sökandet av rutter i nätverket så kan slutnoden alltid nås oavsett
vilken tid resan startar. Startnoden är också en artificiell nod men den representerar både hållplatsen
som resan startar från och starttiden för resan. Den kopplas ihop med andra noder på samma hållplats
på samma sätt som övriga noder.
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Figur 2: Exempel på nätverksstruktur
Algoritmen som presenteras i nästa kapitel ska kunna hitta både en snabb och pålitlig rutt i ett
betydligt större nätverk men av samma struktur som i Figur 2. Detta ska den göra genom att räkna ut
pålitligheten i en anslutning på anslutningsbågar så som den mellan nod 4 och 5.
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5 Algoritm för pålitligt ruttproblem
Ett pålitligt ruttproblem är ett flermålproblem som ämnar att lösa ett ruttplaneringsproblem som har
som krav att rutten ska vara pålitlig. För att en rutt ska vara pålitlig så innebär det att det ska finnas
tillräckligt med väntetid i en bytespunkt för att anslutningen med säkerhet inte ska brytas. Om det
finns för lite väntetid på en station så att det finns risk att anslutningen bryts om den ankommande
turen till stationen är sen så är bytet därmed inte pålitligt.
Algoritmen som introduceras i detta arbete har som syfte att lösa det pålitliga ruttproblemet.
Algoritmen ska hitta snabba men också pålitliga rutter i kollektivtrafiken så att användaren av denna
algoritm med säkerhet kan utföra en resa i kollektivtrafiken med högt förtroende att denne hinner med
de byten som kan tillkomma under resan. Figur 3 visar vilka nödvändiga variabler som behöver matas
in i det pålitliga ruttproblemet och vad som kommer ut när problemet löses. De inkommande
variablerna är nätverk , start och slutdestination ( , ), starttid för resa , samt konfidensgraden −
� som anger hur pålitlig rutt som ska planeras. Det som kommer ut från att problemet har lösts är en
pålitlig rutt med tillhörande restid.
Input:


,

_

−




Output:

Reliable route problem

Reliable route
Travel time

Figur 3: Input och output från det pålitliga ruttproblemet
I detta avsnitt introduceras en detaljerad beskrivning på vad som klassas som ett pålitligt byte i
algoritmen, samt hur viktningen av pålitlighet och restid sker. Vidare kommer en mer detaljerad
formulering av problemet som algoritmen ska lösa och till sist presenteras en pseudokod av algoritmen
och ett räkneexempel på ett litet nätverk för att ge en tydligare bild på hur algoritmen opererar.

5.1 Pålitligt byte
Algoritmen ska planera resrutter som är pålitliga i den mening att de ska ha tillräckligt lång väntetid i
bytespunkter för att den resande med stor sannolikhet inte ska missa sin anslutning. I algoritmen
undersöks det därför om det finns byten i en rutt som har tillräckligt lång bytestid för att bytena ska ses
som pålitliga, eller ej. För att bedöma om ett byte är pålitligt så är det tre faktorer som är av intresse.
Dessa är minsta bytestid, hur lång tid det är mellan ankomst och avgångstid i bytesnoden, samt hur
mycket turen som ankommer till bytespunkten är försenad enligt statistiska data och en given
konfidensgrad. Figur 4 visar ett byte vid en hållplats där nod representerar ankomsttiden på
hållplatsen för en tur, och nod representerar avgångstiden på samma hållplats för nästa tur.
Bytestiden , , mellan och är , =
− , där och är ankomst-/ och avgångstid.
Skillnaden mellan den minsta bytestiden, låt det kallas
, och , anger hur mycket försenad den
ankommande turen kan vara innan bytet blir opålitligt. Hur mycket försenad den ankommande turen
är anges med en sannolikhetsfördelning med en konfidensgrad på − �. Låt säga att med en
konfidensgrad − �, att turen kommer fram � , och om
+ � <
, så är anslutningen pålitlig. I
annat fall är den inte pålitlig. Om en anslutning inte skulle vara pålitlig nog så räknar algoritmen ut en
22

alternativ väg från bytespunkten till sluthållplatsen. Bytespunkterna i denna väg undersöks i sin tur om
de är pålitliga, eller ej och gå igenom samma procedur.

,

�

Figur 4: Bytespunkt

Lindberg et al. (2019) har gjort en fallstudie för bussterminalen i Norrköping och funnit en
fördelningsfunktion, med dess parametervärden för ankomsttider för regionala busslinjer.
Ankomsttider för regionala busslinjer samlades in som data i en tidsperiod av 5 veckor. En logonormal
fördelning användes och dess parametrar estimerades utifrån data med ankomsttider för alla busslinjer.
En logonormal fördelning är en sannolikhetsfunktion av en slumpmässig variabel vars logaritm är
normaldistribuerad. Den logonormala distributionen ges av
�, � där � är väntevärdet
och � standardavvikelse.

Nätverket som algoritmen kommer testas på kommer utgå ifrån tidtabellsdata i Östergötland. För att
algoritmen ska planera pålitliga rutter är det önskvärt att ha en sannolikhetsfördelning för ankomsttider
till hållplatser som stämmer så bra överens som möjligt. I det bästa scenariot skulle det finnas en
sannolikhetsfördelning för varje enskild linje, för varje hållplats, för olika dagar, olika tider på dygnet
och för andra yttre faktorer som kan påverka ankomsttider. Det krävs mycket jobb för att få fram sådan
data och det skulle förmodligen inte vara nödvändigt att ha sådan information för att få ett tillräckligt
bra resultat från algoritmen. Ett alternativ skulle vara att ha fördelningsfunktioner för varje trafikslag i
kollektivtrafiken. I detta fall skulle även det innebära mycket jobb och mycket data måste samlas in för
att få en övertygande sannolikhetsfördelning. Här måste därför en avgränsning tillämpas. Två olika
fördelningar kommer att användas i experiment av algoritmen i detta projekt. Den ena fördelningen är
den lognormala fördelningen från fallstudien som Lindberg et al. (2019) presenterar som utgår från
data från regionala busslinjer i Norrköping. Den sannolikhetsfördelning som presenteras där, kommer
användas genomgående för samtliga trafikslag för detta projekt. Det antas att de trafikslag i
Östergötland som inte är regionala busslinjer har tillräckligt lik sannolikhetsfördelning som de
regionala busslinjerna så att de har samma logonormala fördelning med samma väntevärde och
standardavvikelse.
Den andra fördelningen som kommer användas är från historisk data av pendeltågstrafik vid
Årstabergs hållplats i Stockholm. Datan är från 2014 och innehåller ankomstförseningar från 14607
pendeltåg. Det antas att denna data också har en lognormal fördelningsfunktion. Samma avgränsning
som för den andra fördelningsfunktionen tillämpas därför här; när denna data används kommer den att
användas för samtliga trafikslag.
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5.2 Viktning av pålitlighet och restid
Ur ett reseplaneringsperspektiv är det viktigt att resan ska utföras så som den är planerad för att skapa
trygghet hos resenären. Därför är det viktigt att det finns någon faktor för pålitlighet i resan i den
mening att möjliga byten som kan tillkomma i reseplaneringen har en tillräckligt lång bytestid för att
anslutningarna inte ska brytas. Om pålitligheten i resan skulle vara det viktigaste så skulle det bli långa
väntetider på en bytespunkt och det i sin tur skulle göra resan oattraktiv för kollektivtrafiksanvändare
eftersom att en resenär i de flesta fall vill att resan ska gå så snabbt som möjligt. De två parametrarna
pålitlighet och restid, måste viktas mot varandra för att hitta en bra rutt som är tillräckligt snabb men
också pålitlig.
Algoritmen utgår från att hitta ett antal rutter som är snabbast från start till slutnod, utan att ta hänsyn
till pålitlighetsaspekten i rutterna. Därefter undersöker algoritmen, rutt för rutt, om de är pålitliga, eller
ej. De rutter som inte har pålitliga byten, planeras om utifrån den opålitliga bytespunkten så att
väntetiden i bytespunkten blir tillräckligt lång för att den ska klassas som pålitlig. Denna procedur
pågår i alla opålitliga bytespunkter tills att rutten kan klassas som pålitlig.
Som tidigare angett är en kort restid önskvärt. Av alla pålitliga rutter, väljs den som har kortast restid.
För att avgöra om den pålitliga rutten med kortast restid är intressant att presentera för användaren så
jämförs den mot den snabbaste kravlösa rutten, . Den rutten kallas för kravlös eftersom den inte har
något annat krav än att vara snabb. Här introduceras parametern �. Denna parameter anger hur många
andelar längre en pålitlig rutt är tillåten att vara jämfört mot den kortaste rutten . Om restiden för
den pålitliga rutten är mer än � gånger längre än , så klassas restiden för denna rutt som för lång och
därmed blir rutten ointressant. I ett sådant scenario presenteras
för användaren istället.

5.3 Problembeskrivning
Algoritmen som ska lösa det pålitliga ruttproblemet kan delas upp i tre delproblem. Det första
delproblemet är att hitta de k kortaste rutterna mellan startnod och slutnod för en resa. Det andra
delproblemet är att utifrån de k kortaste rutterna hitta den kortaste rutten som ska uppfylla ett antal
kriterier. Dessa kriterier är bivillkor och dessa är att specificerade som sådan:
1)

Om det sker ett byte av fordon under rutt k, måste det finnas tillräckligt lång väntetid i
bytespunkten för att bytet ska vara pålitligt. Väntetiden i bytespunkten måste vara längre än den
summerade tiden för den minsta tillåtna bytestiden och accepterad ankomstförsening för resan till
bytespunkten. Om väntetiden är för kort så går det över till delproblem tre som förklaras senare.

2)

Restiden för en pålitlig rutt får ej vara � gånger längre än
har några opålitliga byten.

. En pålitlig rutt är en rutt som inte

Delproblem tre tillkommer då det inte finns tillräckligt mycket väntetid i en bytespunkt. Då måste en
alternativ rutt från bytespunkten hittas som gör bytet pålitligt.
Målfunktionen för det första delproblemet är att minimera restiden för de k kortaste rutterna mellan
startnod och slutnod. Målfunktionen för det andra delproblemet är att minimera restiden för rutterna
för de rutter som uppfyller bivillkor 2. Om det inte finns någon rutt som uppfyller bivillkor 2 så blir
målfunktionen den samma som för det första delproblemet. Delproblem tre har som målfunktion att
minimera restiden för en resa mellan bytespunkten och slutnoden.
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5.4 Pseudokod
För att ge en tydlig beskrivning av hur algoritmen fungerar, följer här ett avsnitt med pseudokod och
en variabelbeskrivning i Tabell 1. Pseudokoden visar steg för steg hur algoritmen hittar pålitliga rutter.
En utförlig beskrivning av pseudokoden kommer därefter följt av ett räkneexempel av algoritmen.
Figur 5 visar algoritmens sökningsgång. Tabell 1 presenterar förklaring av variabler som ingår både i
Figur 5 och i pseudokoden.
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Figur 5: Algoritmbeskrivning
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Tabell 1: Förklaring av variabler
Variabel
,
,

,

Förklaring
Startnod och slutnod
Nod
Bågkostnad mellan nod

∈

∈

�
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,
;

i nätverk

Bågkostnad mellan nod och i det temporära nätverket
En mängd med de k kortaste rutterna
En vektor med noderna som ingår i den k:te kortaste vägen
Restid för � ℎ
Beslutsvariabel som bekräftar när en rutt har blivit genomsökt
Beslutsvariabel som används vid insamling av alla noder som ingår i
samma bytespunkt
En vektor med alla noder som ingår i samma hållplats i en rutt
E vektor ed alla oder so i går i e ”pålitlig” rutt
Fullko lig restid av e ”pålitlig” rutt
Variabel för den kortaste tiden som behövs i en station vid ett byte
Vektor med hållplatsnamn för nod
Innehåller vilket rese-ID som en linje har
Konfidensgrad som anger den förväntade ankomstförseningen till en
hållplats
Den kortaste rutten
Restiden för den kortaste rutten
Restid för de s abbaste ”pålitliga rutte ”
Hur många andelar lä gre e ”pålitlig rutt” får vara ä de kortaste
rutten
Output från algoritmen. Resa som presenteras för användaren.

�−�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

och

=

,

ℎ
� ℎ ;
=
∈ � ℎ

;

=∞

ℎ

ℎ

ℎ � ℎ

� ℎ

notDone = TRUE

= ,
�
#�
#�

;

= ∅;
=

∈

=

;

>

� =
= ∅;

==

== THEN
−→
=
==

;

ℎ
ℎ
�

,

==

ℎ

�

∈

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
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,

=
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ℎ
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ℎ
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ℎ
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ℎ
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81.
82. #�
83.
84.
85.
86.
87.

ℎ

ℎ

, ℎ

ℎ
=

;

>
=

ℎ
;

∙�

ℎ

ℎ

�

ℎ

ℎ

ℎ

Algoritmen börjar med att räkna ut k antal kortaste rutterna i nätverket med startnod och slutnod
med Yen’s algoritm. Startnoden är en artificiell nod i nätverket som representerar en önskad starttid
för resan som användaren bestämt, samt den önskade hållplatsen för avgång. Slutnoden är också en
artificiell nod som bara representerar destinationens hållplats.
Först sätts
� = ∞. Denna variabel kommer i slutändan ange den snabbaste
restiden för en pålitlig rutt. Alla k rutter läggs in i lexikografisk ordning i variabeln � ℎ där
representerar kortaste rutt nummer . I algoritmen för varje undersöks pålitligheten i alla
bytespunkter i rutten. För varje k som undersöks så sätts först beslutsvariabeln
=
,
= ∅,
= , samt
= . Variabeln
används vid undersökning av varje rutt i syfte att avgöra när hela rutten är undersökt. Nod i rutt
sätts till innan rutt undersöks. Detta är startnoden i rutt .
Rutterna undersöks var för sig i stigande ordning med avseende på deras totala restid. För att inte
behöva undersöka alla k rutter om möjligt så görs ett test om restiden för rutt (
_ är
större än den kortaste restiden för en tidigare funnen pålitlig rutt
. Se rad 13
och 14. Om
är större så avbryts algoritmen eftersom den inte kommer hitta en snabbare
pålitlig rutt än vad den har.
För varje nod i rutt som algoritmen går igenom så undersöks det vad det är för typ av nod. Innan
algoritmen vet vad det är för nod så sätts
� =
och
= ∅. Den beslutsfattande
variabeln
� och
används om noden är en nod tillhörande en bytespunkt. Detta beskrivs
mer ingående senare.
Om nod

i rutt är en slutnod (rad 19-21) så ska noden läggas till i
och variabeln
sätt till
på rad 21 för att avbryta undersökning av rutt k eftersom att det inte finns
fler noder i rutten att undersöka. Alla noder som ingår i den pålitliga rutten läggs till i vektorn
. Noderna läggs till i
i den ordning de kommer i under rutten. Ingen
tidskostnad behöver tas hänsyn till här för att slutnoden = är en artificiell nod där − , = . Rad
23-25 visar att om är startnoden eller om nod är på samma hållplats som startnoden, då ska
restiden från nod till + läggas till i variabeln
, samt uppdatera
så att nod ingår i den pålitliga rutten.
anger i slutet den totala
tiden för en pålitlig rutt. När en nod läggs till i
så uppdateras även
med restiden för den utgående bågen från .
Om båge , + är en anslutningsbåge och så länge inte är startnoden, eller + är slutnoden,
så ska algoritmen undersöka om anslutningen är tillräckligt pålitlig eller ej (rad 28-65). Nod är en
kopia på för att tills senare komma ihåg ankomstnoden till bytespunkten. Eftersom det kan finnas
flera noder på en och samma hållplats som ingår i rutt k så sparas alla noder som ingår i samma
hållplats i en mängd kallad
. Rad 30 visar att ankomstnoden till bytespunkten läggs till i
.
För att hitta väntetiden på en hållplats undersöks det vilka noder i rutt k som är på samma hållplats och
tidskostnaden på bågarna mellan dessa noder summeras (rad 32-38) och sparas i variabeln
. Alla dessa noder läggs till i
och sätts till den sista noden i bytespunkten. När
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det inte finns fler noder i rutten som ingår i samma bytespunkt sätts
sökprocessen efter noder tillhörande samma hållplats.

� =

för att avsluta

Om ankomstnoden och avgångsnoden tillhör samma kollektivtrafikslinje så behövs inget byte av
fordon genomföras och därmed behövs ingen pålitlighet undersökas. Då adderas restiden från nod
till till
och
uppdateras med alla noder som finns i
(rad
41-43).
Om anslutningen dock kräver byte av fordon så måste pålitligheten i bytet undersökas. För att
undersöka om anslutningen är pålitlig så räknas det ut hur mycket försenad turen/bågen − , ,
kan vara. Hur mycket senare ankomsttiden är med en konfidensgrad − � i jämförelse mot
ankomsttiden i tidtabellen räknas ut i funktionen
där konfidensgraden − � är input till
funktionen. Denna försening betecknas som
. Därefter undersöks det om den kombinerade
tiden för
och
är större än , . Med andra ord, algoritmen kollar om
överskottstiden mellan och är tillräckligt stor för att turen mellan − och kan vara försenad
med
mycket tid (rad 51). Om det finns tillräckligt med tid i bytespunkten för att turen
mellan − och kan vara försenad så accepteras nod med anslutning till för att vara tillräckligt
pålitlig och kan därmed adderas till
. Väntetiden
adderas till
. Om det däremot inte finns tillräckligt mycket tid i bytespunkten för att den
ankommande turen kan vara försenad så klassas detta byte som opålitligt och förkastas. Då måste en
alternativ väg hittas från nod till slutnod .
För att hitta en ny väg från bytespunkten till slutdestinationen beräknas den kortaste vägen från nod
till utan alternativet att kunna välja resebågen , + . Därför tas denna båge bort från nätverket
. För att inte ta bort bågen från nätverket permanent så skapas ett temporärt nätverk,
, med
samma egenskaper som det aktuella nätverket, med skillnad att båge , +
∈ inte existerar (rad
54). Därefter räknas kortaste vägen ut i det temporära nätverket från till . Rutt uppdateras med
noderna
samt noderna som ingår i den kortaste vägen från nod till . Nod sätts till den
första noden i (rad 58).
Om anslutningen i bytespunkten kräver ett byte av fordon men att anslutningen är tillräckligt pålitlig
så uppdateras
med
och
uppdateras med noderna i
(rad 59-64). Här uppdateras nod så att denne presenterar den avgående noden i bytespunkten.
Om en nod i rutt inte är startnod, slutnod, eller en ankomstnod i en bytespunkt så är en
avgångsnod i en resebåge , + . I detta fall adderas till
. Restiden , + ,
adderas också till
(rad 68-73). Rad 74 visar att nod uppdateras så att nästa nod
i rutt kan undersökas i nästa loop. Vidare visar rad 77-79 att för varje rutt ∈ � ℎ som blir
undersökt så kollar algoritmen om har en kortare restid än någon annan rutt som redan har blivit
undersökt. Om det är så, så sparas
och
till
respektive
.
När algoritmen har sökt igenom alla rutter och hittat en slutgiltig
så undersöks det om
är � gånger längre än
som är tiden för den först uträknade kortaste
rutten från till
. Om
är mer än � gånger längre i restid än
så betraktas det som
att restiden är viktigare att ta hänsyn till än pålitligheten hos rutten. Därmed väljs
till att bli det
slutgiltiga resealternativet för användaren (rad 84-86). Detta för att pålitlighetsaspekten i alternativa
rutter gjorde att restiden blir för lång för att vara intressant för en användare. Om
är
mindre än eller lika med � ∙
så blir det slutgiltiga resealternativet
som är en
pålitlig rutt.
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5.5 Räkneexempel algoritm
För att förtydliga hur algoritmen fungerar, presenteras här ett litet exempelnätverk med ett
räkneexempel. Antag att det finns tre hållplatser, A, B och C som är ihopkopplade genom att en
kollektivtrafikslinje 1 kan åka från A till B, linje 2 åker från A till C och linje 3 från B till C. Se Figur
6. Låt säga att en resenär vill åka från A till C med starttid t0 = 10:45. Tidtabellerna som finns för linje
1, 2 och 3 visas i Tabell 2, 3 och 4.

Figur 6: Exempelnätverk med tre hållplatser

Tabell 2: Tidtabell för Linje 1
Hållplats A

Hållplats B

10:50

11:00

Tabell 3: Tidtabell för Linje 2
Hållplats A

Hållplats C

10:55

11:15

Tabell 4: Tidtabell för Linje 3
Hållplats B

Hållplats C

11:03

11:14

11:05

11:16

11:12

11:23

Informationen från tidtabellerna skapar det tidsexpanderande nätverket som visas i Figur 7. Vikterna
på bågarna är tiden mellan två noder. Nod 1 är en artificiell nod som representerar den önskade
avgångstiden och hållplatsen för användaren. Nod 12 är också en artificiell nod som bara representerar
resmålet. Därför har alla bågar från ankomstnoderna i sluthållplatsen restid noll till den artificiella
noden.
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Figur 7: Tidsexpanderande nätverk

Algoritmen börjar med att räkna ut k antal kortaste resorna. Antal k rutter, sätts till fyra eftersom att
det i detta fall finns endast fyra möjliga resealternativ. Dessa läggs som element i � ℎ . Resorna
och restiden presenteras i Tabell 5.
Tabell 5: kortaste vägarna
k

Resväg

Restid (minuter)

1

{1, 2, 4, 5, 8, 12}

29

2

{1, 3, 9, 12}

30

3

{1, 2, 4, 5, 6, 10, 12}

31

4

{1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12}
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Den kortaste vägen
representeras av = , med en restid
= . Pålitligheten i det första
elementet � ℎ , undersöks. Nod för nod i � ℎ , analyseras om det är startnoden , slutnoden ,
ankomstnod i en bytespunkt, eller en avgångsnod i en bytespunkt. Första noden
, i = är
startnoden. Därmed läggs till i
och väntetiden på första hållplatsen läggs till i
. Nästa nod i rutten är nod 2. Denna nod är en avgångsnod i en bytespunkt och
den representerar samma hållplats som startnoden. Noden adderas därför till
.
uppdateras så att
= + . Nästkommande nod
=
undersöks näst. Denna nod är en ankomstnod till en bytespunkt. Därmed undersöks det hur många fler
noder som finns på denna hållplats B som ingår i rutt . Nod 4 och 5 ligger på samma hållplats och
dessa noder läggs till
så att
= { , }. Restiden mellan dem sparas i variabeln
= . Algoritmen undersöker om avgångsnoden, nod 5, från denna bytespunkt tillhör
samma linje, dvs om den har samma
� som nod 4. Om de tillhör samma linje så behövs ingen
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pålitlighet i denna bytespunkt undersökas. Men i detta fall så tillhör ankomst-/ och avgångsnoden i
bytespunkten två olika kollektivtrafikslinjer vilket gör att ett byte av fordon måste göras. Därför
undersöks det om det finns tillräckligt med väntetid för att bytet ska bli pålitligt. Med en
konfidensgrad − � så ankommer linje 1, 2 minuter sent (
= ). I detta fall är minsta
bytestid
= . Detta innebär att väntetiden på hållplats B måste vara minuter
långt för att bytet ska vara pålitligt. I detta fall är väntetiden minuter vilket gör bytet opålitligt. En ny
resväg från bytespunkten måste hittas. Ett temporärt nätverk
skapas och
8 = ∞,
8 ∈
. Den nya resvägen hittas med Dijkstras algoritm där
= sätts som startnod och
slutnoden är den samma som tidigare. Den nya resvägen som Dijkstra genererar är {5, 6, 10, 12}. För
att inkludera hela bytestiden på hållplats B så uppdateras som alla noder förutom sista i
samt
noderna som Dijkstra genererat så att = { , , , , }. Algoritmen fortsätter med att undersöka
noderna från den nya resvägen.
Nästa nod som undersöks blir nu nod 4 igen. På samma sätt om tidigare undersöks det vilka noder i
rutt som ingår i samma hållplats och dessa adderas till
så att
= { , , }. Väntetiden på
hållplatsen sätts till väntetiden mellan dessa noder så att
= . Väntetiden är därmed
tillräckligt stor för att bytet ska ses som pålitligt och
uppdateras med noderna i
och
adderas med
. Nästa nod att undersökas
= är en
avgångsnod och kan direkt adderas till
. Restiden från nod 6 till 10 adderas också till
.
Sedan undersöks nod 9. Denna nod är ankomstnod på hållplats C. Nästkommande nod är dock
ankomstnoden, vilket gör att ingen pålitlighet måste undersökas här även om bågen mellan nod 9 och
12 tekniskt sätt är en anslutningsbåge. Nod 9 läggs till i
och restiden mellan nod 9 och
12 adderas till
. Till sist ska nod 12 analyseras. Denna nod är slutnoden och
därmed behöver den enbart adderas till
.
Den pålitliga rutten blir till sist {1, 2, 4, 6, 9, 12} med en restid på 31 minuter. Eftersom
= ∞ så uppdateras den så att
=
och
sätts till
.

Fortsättningsvis undersöks � ℎ och dess noder med samma procedur. När alla fyra rutter har
analyserats och modifierats så att de är pålitliga blir resultatet som Tabell 6 visar.
Tabell 6: k antal pålitliga rutter
k

Resväg

Restid (minuter)

1

{1, 2, 4, 5, 6, 10, 12}

31

2

{1, 3, 9, 12}

30

3

{1, 2, 4, 5, 6, 10, 12}

31

4

{1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12}
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Den pålitliga rutten med snabbast restid blev k=2 med en restid på 30 minuter. För detta exempel är
� = , . Det ger att gränsen för hur lång en pålitlig rutt får vara är
∙ � = , minuter. Den
slutliga rutten som presenteras för användaren är {1, 3, 9, 12}.
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6 Implementering
För att skapa en ruttplaneringsalgoritm krävs det att den rent praktiskt implementeras i ett
programmeringsspråk så att den ska kunna testas i ett testnätverk. Detta är bra att göra för att det ska
ge en tydlig bild av hur algoritmen fungerar.
I detta kapitel förklaras först den data som använts i uppbyggnationen av ett tidsexpanderande nätverk.
Därefter presenteras det steg för steg hur nätverket byggts upp utifrån data och formats med både föroch efterbehandling av nätverket. Till sist beskrivs det hur algoritmen och nätverket har validerats.

6.1 Dataformat
För att testa algoritmen var det mest intressant att se hur den fungerar i ett verkligt scenario. Därför
hämtades tidtabellsdata för all kollektivtrafik och hela Sverige från Trafiklab. För att inte göra
nätverket för stort så användes data för resor inom Östergötlands län. Data hämtades från Trafiklab via
ett Application Programming Interface (API) som heter General Transit Feed Specification (GTFS)
Sverige 2. Ett API är ett sätt för en applikation att kommunicera med en programvara. I detta fall
användes det genom att göra anrop till en av Trafiklabs databas för att temporärt hämta hem
tidtabellsdata.
Ett enkelt sätt att hämta data på detta sätt är genom att använda programmeringsspråket Python som
verktyg. Detta skapade möjligheteten att implementera självaste algoritmen i Python också.
Data som användes till uppbyggnationen av nätverket är GTFS-data som är ett vanligt format för
tidtabellsdata i kollektivtrafiken. GTFS-data består av ett flertal text-filer. Varje fil består av en bit
information av tidtabellsdata. För att se hur filerna är ihopkopplade, se Figur 8. För en bättre överblick
av GTFS-data, se Google Developers (2019).
För att skapa ett nätverk så är det viktigt att samla rätt data och ha det på rätt format. GTFS-data som
kunde hämtas från Trafiklab innehåller data för all planerad kollektivtrafik i Sverige. För att testa en
ruttplaneringsalgoritm så är det till en början intressant att testa denna på ett mindre geografiskt
område och för en begränsad tidsperiod. Därmed valdes endast tidtabellsdata, tillhörande
Östgötatrafiken för en dag. De filer som användes och deras relaterade innehåll är markerat med blått i
Figur 8.
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Figur 8: GTFS-dataalla textfiler

Utifrån filen agency.txt så extraherades ett agency_id som representerade Östgötatrafiken. Därefter
kunde alla route_id plockas ut från filen routes.txt som var kopplade till Östgötatrafikens agency_id.
Ett route_id är ett unikt id för en rutt, dvs en specifik kollektivtrafikslinje. Lägg märke till att när en
rutt omnämns i resterade delar av denna rapport så syftar det till en planerad resväg som kan bestå av
en eller flera kollektivtrafikslinjer.
För att plocka ut alla tider, som alla rutter kör så kopplades alla trip_id från filen trips.txt, ihop med
varje route_id. Ett trip_id identifierar en enda resa för en rutt med en specifik starttid. I text-filen
stop_times.txt finns information om varje trip_id. Här anges bland annat ankomsttid och avgångstid
(arrival_time och departure_time) för varje hållplats för varje trip_id. En hållplats har ett unikt stop_id.
För att få ytterligare information om hållplatser, hämtas detta från stops.txt. Här finns bland annat
information om hållplatsnamnet (stop_name), samt dess latitud och longitud (stop_lat och stop_lon).
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För att begränsa storleken på nätverket så valdes data till att innehålla tidtabellsinformation för en dag.
Rent slumpmässigt valdes tidtabellsdata för den 2 april 2019. I calendar_dates.txt valdes datumet till
den 2 april 2019 och tillhörande service_id plockades ut. Därefter plockades alla trip_id ut som bara
innehöll service_id för den den 2 april.
Figur 9 visar hur sorterad tidtabellsdata för Östgötatrafiken kan se ut. I figuren går det att se utifrån
stop_sequence att de fem första raderna är en rutt med Östgötatrafikens pendeltåg som går från
Norrköping Centralstation till Mjölby station.

Figur 9: Sorterad data

6.2 Konstruktion av nätverk
Som tidigare beskrivet så representerar varje nod i ett tidsexpanderande nätverk en tid och en hållplats.
En nod kan då antingen representera både en ankomsttid till en hållplats, eller en avgångstid. I den
sorterade tidtabellsdata som visas i Figur 9 så har varje rad både en ankomsttid och en avgångstid. Vid
uppbyggnationen av nätverket skapades en kopia av tidtabellsdata så att originalet av data skulle
representera ankomsttider på varje hållplats och kopian, avgångstider. Dessa två datafiler sattes sedan
samman så att varje rad i den sammanslagna datafilen skulle representera varje enskild nod i nätverket.
I Figur 9 är det tydligt att se ankomst- och avgångstiderna är den samma i många fall. För att spara på
datakraft vid skapandet av nätverket så fick en nod representera både ankomst- och avgångstid på en
hållplats där dessa tider var exakt samma. Figur 10 visar hur det transformerande datasetet ser ut.
Varje rad här representerar en nod. Ankomst- och avgångstid har översatts till minuter och en ny
kolumn time har skapats för att ange den exakta tiden som noden ska representera.

Figur 10: Transformering av data. En rad i datasetet representerar en nod.

6.2.1

För- och efterbehandling av nätverk

Tidsexpanderande nätverk blir snabbt stora även med en liten mängd data. För att spara på datakraften
lite ytterligare så delades hela datasetet upp till två datafiler. Den första datafilen innehåller data för
hållplatser där det går att byta mellan kollektivtrafikslinjer. Den andra delen innehåller data för alla
mellanliggande noder i olika turer där inget byte kan ske. Den första datafilen används alltid för att
bygga upp nätverket. Men om resan ska utföras till eller från en nod som representerar en hållplats
som bara trafikeras av en enda kollektivtrafikslinje så kan de rader som innehåller data om den
hållplatsen hämtas från den andra datafilen. Dessa rader med data läses sedan in tillsammans med data
från den första datafilen.
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När data för nätverket har förbehandlats och transformerats så sorteras data enligt stop_id och tid och
samtliga noder (rader i datasetet) får ett unikt index. Indexet representerar den enskilda noden och
resterande data finns som attribut till varje nod. Vid det här stadiet finns det ett nätverk bara bestående
av noder, se Figur 11.

Figur 11: Steg 1 vid konstruktion av nätverk. Nätverk med endast noder.
Första steget är att skapa alla anslutningsbågar, dvs bågar mellan noder som har samma stop_id. För
att koppla ihop dessa noder så kopplas alla noder ihop som har samma stop_id i tidsordning. Tiden på
bågarna mellan dessa noder sätts som tidsskillnaden mellan dem. En illustration av detta finns i Figur
12. Det andra steget är att skapa alla resebågar, alltså de bågar som går mellan noder som ingår i
samma tur (de noder som har samma trip_id), se Figur 13. Resekostnaden på dessa bågar sätts även
här som tidsskillnaden mellan noderna. En båge skapas mellan två noder som har samma trip_id om
den första noden har ett högre index av stop_sequence än den andra. Detta innebär att efter alla noder
har kopplats ihop så finns det ett antal ”onödiga” bågar mellan vissa noder som har samma trip_id. I
Figur 13 finns ett exempel på två onödiga bågar mellan nod 2 och 8 och 2 och 5, eftersom att nod 2, 4,
5 och 8 har samma trip_id. En nod är kopplad med en båge till varenda tidigare kommande nod som
har samma trip_id och har ett lägre index av stop_sequence.

Figur 12: Steg 2 vid konstruktion av nätverk. Noder med samma stop_id ihopkopplade.
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Figur 13: Steg 3 vid konstruktion av nätverk. Noder med samma trip_id ihopkopplade.
En efterbehandling av nätverket måste göras för att ta bort alla onödiga bågar i nätverket. Dessa
onödiga bågar är både vissa mellan noder med samma trip_id som förklarats ovan. När alla onödiga
bågar i nätverket har tagits bort så finns därmed ett fullständigt nätverk som Figur 14 visar.

Figur 14: Steg 4 vid konstruktion av nätverk. Onödiga bågar är borttagna.
När ett fullständigt nätverk har skapats med noder och bågar så skapas en kopia av nätverket och till
kopian adderas startnod och slutnod. Kopian skapas för att vissa modifikationer i nätverket måste
utföras när start- och slutnod läggs till. Detta för att inte behöva omkonstruera originalet av nätverket
varje gång en ruttplanering ska utföras. Som tidigare förklarat har startnoden både en starttid för när
resan ska ske, och en hållplats för vart resan ska börja. Startnoden blir därför tilldelad en starttid för
resan samt ett stop_id tillhörande hållplatsen vars resan ska utgå från. Slutnoden blir endast tilldelad
ett stop_id tillhörande hållplatsen för slutdestinationen. Startnoden läggs till i nätverket i tidsordning,
dvs den kopplas med de två närliggande noder i nätverket som har samma stop_id och ligger närmast i
tid både innan och efter starttiden för resan. För alla noder med samma stop_id som slutnoden raderas
bågarna mellan dessa i nätverket. Istället skapas bågar från alla dessa noder till slutnoden med en
bågkostnad noll för att algoritmen ska veta när sluthållplatsen är nådd. Detta är illustrerat i Figur 15.
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Figur 15: Steg 5 vid konstruktion av nätverk. Startnod 1 och slutnod 10 är adderade till nätverket.

6.3 Validering
För att säkerställa att nätverket blivit uppbyggt som förväntat och att algoritmen fungerar som
förväntat validerades både nätverket och algoritmen.
För att validera att nätverket var ihopkopplat som det skulle så skapades först två fiktiva testnätverk
för att se att noderna blivit ihopkopplade som de ska. Det första nätverket skapades utifrån påhittad
tidtabellsdata och det andra nätverket skapades från en liten mängd riktig tidtabellsdata. Nätverken
skapades i python och ritades ut så att det gick undersöka rent visuellt hur noderna var ihopkopplade.
När båda nätverken skapats och blivit undersökta att det var uppbyggt som det skulle så ansågs koden
som användes för uppbyggnationen av nätverket fungera.
För att validera att algoritmen fungerade som planerat så testades den på både ett påhittat testnätverk
och på ett litet nätverk uppbyggt från en liten mängd verklig data. I båda nätverken räknades alla resor
och deras pålitlighet ut för hand. Detta användes som facit för att se att algoritmen hittade samma
rutter och rutternas pålitlighet.
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7 Experiment
För att testa algoritmen behövdes ett nätverk att hitta resor i. Nätverket som skapades var utifrån
tidtabellsdata i Norrköping som beskrivet i kapitel 6. Ett antal resor blev utvalda för algoritmen att
hitta. Resorna som valdes ut till test skulle innehålla minst ett byte. Den minsta bytestiden sattes till tre
minuter för samtliga hållplatser. Ankomst- och avgångsfrekvensen i starthållplatsen och sluthållplatsen
varierade mellan högt och lågt i experimenten för algoritmen för att ge en tydlig bild på hur algoritmen
fungerar. Testresorna visas i Tabell 7. Alla restresor har starttid 13.30 den andra april 2019.
Starthållplats och sluthållplats valdes godtyckligt genom att kolla på en interaktiv hållplatskarta på
Östgötatrafikens hemsida. De hållplatser som klassas att ha en låg ankomst-/avgångsfrekvens, har en
frekvens på ca 1-2 ankomster/avgångar per timme. De hållplatserna med hög frekvens har en frekvens
på ca 5-7 ankomster/avgångar per timma. Hållplatsernas position visas i Figur 16.

Tabell 7: Start- och sluthållplatser för testresor till algoritmen
Testresa
Testresa 1
Testresa 2
Testresa 3
Testresa 4

Start- och sluthållplats
Graversfors till Eneby Centrum
Stortorget till Torshag
Väster Tull till Åby centrum
Bjällbrunna till Torshag

Avgångs-/ankomstfrekvens
Låg till hög (LH)
Hög till låg (HL)
Hög till hög (HH)
Låg till låg (LL)

Figur 16: Hållplatskarta för testresorna. Figur från Östgötatrafiken modifierad.
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För samtliga testresor experimenterades det hur algoritmen konstruerade rutter genom att ändra
parametrarna:






Konfidensgraden ( − �)
Antal kortaste rutter ( )

Gränsen för den maximala tillåtna restiden för en pålitlig rutt (�)

Parametrarna fick variera mellan olika värden. Konfidensgraden fick variera mellan , och ,
.
Eftersom det är intressant att hitta en pålitlig resa så valdes konfidensgraden att vara som minst , .
Om konfidensgraden är lägre än så, är det inte lika säkert att räkna med de förväntade
förseningsankomsterna som tillkommer. testades att variera mellan och . = är det minsta
antalet rutter som är intressant att undersöka. testades som högst . Dels för att
rutter tar väldigt
lång tid att hitta och undersöka, samt för att Norrköpings kollektivtrafiks turtäthet och antal rutter som
finns gör att antalet intressanta rutter att undersöka är väldigt begränsat. I testresorna så fick � variera
mellan , och , . Det högsta värdet på � valdes för att resor som har tre gånger längre restid än
den kortaste rutten i regel inte brukar vara intressanta för någon användare i kollektivtrafiken.
Varje parameter testades var för sig. De övriga parametrarna som samtidigt inte testades blev satta till
”normala” värden. Konfidensgraden fick vara , eftersom att detta ansågs generera tillräckligt
pålitliga rutter. � fick värdet , vid test av andra parametrar. För att en pålitlig rutt ska vara intressant
för en användare så bör den inte ta mycket längre tid än den kortaste restiden. sattes till 10 eftersom
att det förväntades att algoritmen skulle hitta en acceptabel resa utav 10 genererade rutter.
För varje testresa och fördelningsfunktion fick varje parameter testas för sig själv. Experimenten syns i
Tabell 8.
Tabell 8: Experiment av parametrar på samtliga testresor och fördelningsfunktioner.
�−�

Experiment
Test av �
Test av

,

Test av � − �

[ ,

,

,

,

,

,

]

[

]

[ ,
,

,

�

,

]

,

För den förväntade förseningen så testades samtliga experiment med två olika dataset. Ena datasetet
var en fördelning för ankomsttider för regionala busslinjer i Norrköping. Det är en lognormal
fördelning
�, � från Lindberg et al. (2019). Där � = , och � = ,
och har en
skiftningsparameter = − , . Den oskiftade lognormala fördelningen finns i Figur 17 nedan.
Storheten på den horisontella axeln är i minuter.
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Figur 17: Lognormal fördelning för regionala bussar i Norrköping.
Det andra datasetet är historisk data från pendeltågstrafik från stationen Årstaberg, Stockholm från
2014. Denna historiska data består alltså av förseningsdata av 14607 pendeltåg till Årstabergs station.
Detta dataset antas också en lognormal fördelning
�, � , där � = ,
och � = ,
.
Den lognormala fördelningen för Pendeltågstrafiken i Årstaberg kan ses i Figur 18. Notera att
storheten på den horisontella axeln är i sekunder.

Figur 18: Lognormal fördelning för pendeltågstrafik vid station Årstaberg Stockholm.
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8 Resultat
Resultatet från experiment av algoritmen presenteras i detta kapitel. Resultaten för varje experiment
presenteras det tabeller. Varje tabell har samma utformning. Kolumn pålitligt byte anger för samtliga
bytespunkter i den generareade resan om de är pålitliga, eller ej. Om det står ”ja”, så är det ett pålitligt
byte. Om det står ”nej” för något av bytena så har algoritmen valt den kortaste rutten över en pålitlig
rutt. Kolumn restid visar restiden av resan. Kolumn Kortaste restid visar restiden för den kortaste
rutten . Väntetid beskriver väntetiden i varje bytespunkt. Kolumn Förväntad försening uttrycker den
förväntade förseningen till en hållplats som algoritmen utgår från utifrån konfidensgraden. �, och
− � visar hur parametrarna är satta för varje test som gjorts.

Samtliga rutter som experiment med fördelningsfunktion 1 har genererat finns i Bilaga A. Experiment
av − � kan ses i Tabell 27, � i Tabell 28 och i tabell 29. Rutterna som genererats i experiment
med fördelningsfunktion 2 kan hittas i Bilaga B. Där kan experiment av − � kan ses i Tabell 30, � i
Tabell 31 och i tabell 32.
Den förväntade förseningen utifrån den lognormala fördelningsfunktionen från Lindberg et al. (2019)
och den lognormala fördelningsfunktionen från pendeltågsstationen i Årstaberg, Stockholm från 2014
visas i Tabell 9. Fortsättningsvis kommer fördelningsfunktionen för pendeltåg i Årstaberg och
regionala bussar i Norrköping kallas för fördelningsfunktion 1 och fördelningsfunktion 2.

Tabell 9: Förväntad försening från konfidensgrad i fördelningsfunktion 1 och 2.
�−�

Fördelningsfunktion 1

Fördelningsfunktion 2

Förväntad försening (min)

Förväntad försening (min)

0,90

5

17

0,95

7

24

0,957

9

32

0,99

13

43

0,999

29

73

8.1 Resultat från test av

−�

Den största påverkan konfidensgraden har på ruttplaneringen är att den sätter gränsen för hur mycket
tid som tillåts i en bytespunkt för att avgöra om bytestiden är tillräckligt stor för att bytet ska vara
pålitligt. Ju högre konfidensgraden är, desto högre bytestid behövs i en bytespunkt. Det blir tydligt hur
restiden naturligt ökar med att konfidensgraden ökar förutom i Testresa 1 och 4 med
fördelningsfunktion 1 (se Tabell 10 och 16). Detta fenomen kommer att förklaras i kapitel 9.
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Tabell 10: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden
på Testresa 1.
Pålitligt byte

Restid
(min)

ja

132

Kortaste
restid
(min)
117

Väntetid
(min)
11

Förväntad
försening
(min)
5

ja

132

117

11

ja, ja

147

117

ja

142

117

ja

162

117

�

− � med fördelningsfunktion 1
�−�

1,5

10

0,9

7

1,5

10

0,95

13, 13

9

1,5

10

0,975

21

13

1,5

10

0,99

41

29

1,5

10

0,999

Med fördelningsfunktion 2 testades inte − � = ,
dels för att restiderna blev för långa för att
någon pålitlig rutt skulle hittas och dels för att algoritmen inte lyckades hitta någon rutt med denna
konfidensgrad. Detta skedde förmodligen för att restiden blev så lång att algoritmen försökte hitta
resvägar utanför nätverket som inte finns. Därför visas inga resultat för − � = ,
med
fördelningsfunktion 2.
För experiment på Testresa 1 med fördelningsfunktion 2 så blev rutterna i samtliga experiment
pålitliga men med gradvis högre restid för experiment med högre konfidensgrad. Resultatet kan ses i
Tabell 11.
Tabell 11: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden
på Testresa 1.
Pålitligt
byte
ja
ja
ja
ja

Restid
(min)
142
147
162
172

Kortaste
restid
(min)
117
117
117
117

Väntetid
(min)
21
31
41
51

�

Förväntad
försening
(min)
17
25
32
43

− � med fördelningsfunktion 2
�−�

1,5
1,5
1,5
1,5

10
10
10
10

0,9
0,95
0,975
0,99

Tabell 12 visar resultatet för test av konfidensgrad på fördelningsfunktion 1 i Testresa 2. Här blir
endast en rutt pålitlig och det är då konfidensgraden är , . I alla andra tester genererar algoritmen
opålitliga rutter.
Tabell 12: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden
på Testresa 2.
Pålitligt byte
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Restid
(min)

− � med fördelningsfunktion 1
�

Förväntad
försening
(min)

�−�

nej, nej, ja

60

Kortaste
restid
(min)
60

Väntetid
(min)
0, 3, 14

5

1,5

10

0,9

ja, ja

60

60

10, 14

7

1,5

10

0,95

nej, nej, ja

60

60

0, 3, 14

9

1,5

10

0,975

nej, nej, nej

60

60

0, 3, 14

13

1,5

10

0,99

nej, nej, nej

60

60

0, 3, 14

29

1,5

10

0,999

Med experiment på Testresa 2 med fördelningsfunktion 2 hittades ingen pålitlig resa alls. Därmed
gjordes ett nytt test då � = . Resultatet blev att endast med − � = ,
hittades en pålitlig rutt
med restid på 110 minuter, se Tabell 13. Övriga experiment genererade opålitliga rutter.
Tabell 13: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden
på Testresa 2.
Pålitligt byte

nej, nej, nej
nej, nej, nej
ja, ja
nej, nej, nej

Restid
(min)
60
60
110
60

Kortaste
restid
(min)
60
60
60
60

Väntetid
(min)
0, 3, 14
0, 3, 14
35, 39
0, 3, 14

Förväntad
försening
(min)
17
25
32
43

�

− � med fördelningsfunktion 2
�−�

2
2
2
2

10
10
10
10

0,9
0,95
0,975
0,99

Testresa 3 är en resa som både startar och slutar i en station som har hög avgångs-/ankomstfrekvens.
Vid experiment av konfidensgraden på Testresa 3 med fördelningsfunktion 1 så generas ingen pålitlig
rutt i något av testerna. Detta är på grund av att � är för lågt och därmed sattes � = i detta fall.
Testresa 3 (se Tabell 14) avgår från station Väster Tull som har en hög avgångfrekvens och ankommer
till Åby Centrum som också har en hög ankomstfrekvens. I alla tester av konfidensgraden förutom då
konfidensgraden är ,
så hittar algoritmen pålitliga rutter.
Tabell 14: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden − � med fördelningsfunktion 1
på Testresa 3.
Pålitligt
byte

Restid
(min)

ja, ja

48

Kortaste
restid
(min)
26

Väntetid
(min)

11, 15

Förväntad
försening
(min)
5

ja, ja

48

26

15, 15

ja, ja

48

26

ja

48

nej

26

�

�−�

2

10

0,9

7

2

10

0,95

15, 15

9

2

10

0,975

26

19

13

2

10

0,99

26

1

29

2

10

0,999

Vid experiment av konfidensgraden på Testresa 3 med fördelningsfunktion 2 så generas det inte heller
någon pålitlig rutt i något av testerna. � sattes även här till och resultatet kan ses i Tabell 15. Endast
en konfidensgrad på , genererar en pålitlig rutt med 48 minuters restid.
Tabell 15: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden
på Testresa 3.
Pålitligt
byte
nej
ja
nej
nej

Restid
(min)
26
48
26
26

Kortaste
restid
(min)
26
26
26
26

Väntetid
(min)
1
30
1
1

Förväntad
försening
(min)
17
25
32
43

�

− � med fördelningsfunktion 2
�−�

2
2
2
2

10
10
10
10

0,9
0,95
0,975
0,99

Testresa 4 startar i en station som har låg avgångsfrekvens och ankommer till en station som också har
låg ankomstfrekvens. I experiment av konfidensgrad med fördelningsfunktion 1 på Testresa 4 blev
resultatet att med en konfidensgrad på , och ,
blev restiden för lång för att en pålitlig rutt ska
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genereras. Rutten som algoritmen genererade med en konfidensgrad på ,
konfidensgraden var , och ,
, se Tabell 16.

− � med fördelningsfunktion 1

Tabell 16: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden
på Testresa 4.
Pålitligt byte

Restid
(min)

ja, ja, ja, ja

96

Kortaste
restid
(min)
91

Väntetid
(min)
9, 8, 10, 12

Förväntad
försening
(min)
5

ja, ja, ja

110

91

12, 11, 14

ja, ja, ja

96

91

13, 15, 12

nej, nej, nej, nej, nej

91

91

nej, nej, nej, nej, nej

91

91

blev längre än då

�

�−�

1,5

10

0,9

7

1,5

10

0,95

9

1,5

10

0,975

3, 0, 3, 15, 0

13

1,5

10

0,99

3, 0, 3, 15, 0

29

1,5

10

0,999

Algoritmen hittar ingen pålitlig rutt för i experiment av konfidensgraden med fördelningsfunktion 2 på
Testresa 4. Därmed sattes � = . Endast med − � = , lyckades algoritmen hitta en pålitlig rutt.
Resultatet för − � = , finns i Tabell 17.
Tabell 17: Utdata från algoritmen i experiment av konfidensgraden 1-α med fördelningsfunktion 2 på
Testresa 4.
Pålitligt
byte
ja, ja, ja, ja

Restid
(min)
155

Kortaste
restid
(min)
91

Väntetid (min)

22, 21, 25, 20

�

Förväntad
försening
(min)
17

�−�
2

10

0,9

8.2 Resultat från test av �

Parametern � kan ha stor påverkan på restiden. Ju högre � är, desto högre restid tillåts för en pålitlig
rutt. Om algoritmen dock hittar en pålitlig rutt som har lika lång restid som den kortaste rutten så
spelar inte � så stor roll.

Testresa 1 går från en hållplats som har låg avgångsfrekvens till en resa som har hög ankomstfrekvens.
Resultatet för experiment av � på Testresa 1 med fördelningsfunktion 1 visas i Tabell 18. För � ≥
, hittade algoritmen pålitliga resor med restid 132 minuter.
Tabell 18: Utdata från algoritmen i experiment av � på Testresa 1 med fördelningsfunktion 1.
Pålitligt
byte

Restid
(min)

nej, nej

117

Kortaste
restid
(min)
117

ja

132

117

Väntetid
(min)

2, 0

Förväntad
försening
(min)
7

11

7

�

�−�

1,05

10

0,95

1,25

10

0,95

Resultatet för experiment av � på Testresa 1 med fördelningsfunktion 2 generade att för � ≥ ,
hittade algoritmen en pålitlig rutt med restid på 147 minuter.
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För Testresa 2 med fördelningsfunktion 1 så hittade algoritmen en pålitlig resa med exakt samma
restid som den kortaste resan med en restid på 60 minuter. I detta fall Gjorde � ingen skillnad på
resultatet. Resultatet visas i Tabell 19.
Tabell 19: Utdata från algoritmen i experiment av � på Testresa 2 med fördelningsfunktion 1.
Pålitligt
byte

ja, ja

Restid
(min)

60

Kortaste
restid
(min)
60

Väntetid
(min)

10, 14

Förväntad
försening
(min)
7

�

�−�

1,05

10

0,95

Resultatet för experiment av � på Testresa 2 med fördelningsfunktion 2 generade att för � ≥
algoritmen en pålitlig rutt med en restid på 155 minuter.

hittade

I experiment av � på Testresa 3 med fördelningsfunktion 1 så hittades ingen pålitlig rutt förrän � ≥ .
Detta resultat finns i Tabell 20.
Tabell 20: Utdata från algoritmen i experiment av � på Testresa 3 med fördelningsfunktion 1.
Pålitligt
byte

Restid
(min)

nej

26

Kortaste
restid
(min)
26

Väntetid
(min)

1

Förväntad
försening
(min)
7

ja, ja

48

26

15, 15

ja, ja

48

26

15, 15

�

�−�

1,5

10

0,95

7

2

10

0,95

7

3

10

0,95

Experimentet av � på Testresa 3 med fördelningsfunktion 2 gav samma resultat som med
fördelningsfunktion 1 att för � ≥ hittade algoritmen en pålitlig rutt med en restid på 48 minuter.

Resultat för experiment av � på Testresa 4 med fördelningsfunktion 1 visas i Tabell 21. För Testresa 4
hittades pålitliga rutter för alla experiment av � ≥ , .
Tabell 21: Utdata från algoritmen i experiment av � på Testresa 4 med fördelningsfunktion 1.
Pålitligt byte

nej, nej, nej, ja,
nej
ja, ja, ja

Restid
(min)

91

Kortaste
restid
(min)
91

Väntetid
(min)

3, 0, 3, 15, 0

Förväntad
försening
(min)
7

110

91

12, 11, 14

7

�

�−�

1,05

10

0,95

1,25

10

0,95

Resultatet för experiment av � på Testresa 4 med fördelningsfunktion 2 generade att för � ≥
algoritmen en pålitlig rutt på 238 minuter.

hittade

8.3 Resultat från test av K
Parametern K bestämmer hur många olika rutter som ska genereras i algoritmen. Vidare i algoritmen
ska dessa analyseras och modifieras i avseende på deras pålitlighet.
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Resultatet av experiment av på Testresa 1 med fördelningsfunktion 1 visas i Tabell 22. För samtliga
tester av hittades pålitliga rutter. Men för ≥ genererade algoritmen samma rutt med samma
restid på 132 minuter.
Tabell 22: Utdata från algoritmen i experiment av
Pålitligt
byte

Restid
(min)

ja, ja

147

Kortaste
restid
(min)
117

ja

132

117

på Testresa 1 med fördelningsfunktion 1.

Väntetid
(min)
13, 13

Förväntad
försening
(min)
7

11

7

�

�−�
1,5

2

0,95

1,5

5

0,95

Resultatet av experiment av på Testresa 1 med fördelningsfunktion 2 visas i Tabell 23. Resultatet
visar att algoritmen lyckades hitta pålitliga rutter för ≥ med restid på 147 minuter.
Tabell 23: Utdata från algoritmen i experiment av K på Testresa 1 med fördelningsfunktion 2.
Pålitligt
byte

Restid
(min)

nej, nej

117

Kortaste
restid
(min)
117

ja

147

117

Väntetid
(min)
2, 0

Förväntad
försening
(min)
25

31

25

�

�−�
1,5

2

0,95

1,5

5

0,95

Testresa 2 är en resa som utgår från en hållplats som har hög avgångsfrekvens och vars destination har
en låg ankomstfrekvent. Algoritmen genererade samma pålitliga rutter i experiment av på Testresa 2
med fördelningsfunktion 1, oavsett vad sattes till. Resultat för = visas i Tabell 24.
Tabell 24: Utdata från algoritmen i experiment av
Pålitligt
byte
ja, ja

Restid
(min)
60

Kortaste
restid
(min)
60

Väntetid
(min)
10, 14

på Testresa 2 med fördelningsfunktion 1.

Förväntad
försening
(min)
7

�

�−�
1,5

2

0,95

Med experiment av på Testresa 2 med fördelningsfunktion 2 fann inte algoritmen någon pålitlig rutt.
Inte heller då � sattes till 2. När � = hittade algoritmen samma pålitliga rutt för samtliga experiment
av där restiden för samtliga rutter blev 155 minuter.
Ingen pålitlig rutt hittades i experiment av på Testresa 3 med fördelningsfunktion 1 då � = , .
Därför sattes � = istället. Resultatet blev att för samtliga hittades pålitliga resor. Alla experiment
genererade samma resa. Tabell 25 visar resultatet för =
Tabell 25: Utdata från algoritmen i experiment av
Pålitligt
byte
ja, ja

48

Restid
(min)
48

Kortaste
restid
(min)
26

Väntetid
(min)
15, 15

på Testresa 3 med fördelningsfunktion 1.

Förväntad
försening
(min)
7

�

�−�
2

2

0,95

Experiment av på Testresa 3 med fördelningsfunktion 2 hittades pålitliga rutter då � = . Resultatet
blev att algoritmen hittade samma pålitliga resa med restid 48 minuter för alla .
I experiment av med fördelningsfunktion 1 på Testresa 4 fann algoritmen samma pålitliga rutt för
≥ . Resultatet visas i Tabell 26.
Tabell 26: Utdata från algoritmen i experiment av
Pålitligt byte

nej, nej, nej, ja, nej
ja, ja, ja

Restid
(min)
91

Kortaste
restid
(min)
91

110

91

Väntetid
(min)
3, 0, 3, 15, 0
12, 11, 14

på Testresa 4 med fördelningsfunktion 1.
Förväntad
försening
(min)
7
7

�

�−�
1,5

2

0,95

1,5

5

0,95

Med fördelningsfunktion 2 på Testresa 4 kunde algoritmen hitta pålitliga resor då � = . Algoritmen
hittade samma pålitliga resa för alla experiment av där restiden var 238 minuter.
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9 Analys och diskussion
I detta kapitel kommer resultaten från kapitel 8 analyseras. Bland annat förklaras det varför algoritmen
ibland hittar resvägar för en testresa med högre restid för en specifik konfidensgrad än då
konfidensgraden är högre. Vidare analyseras hur fördelningsfunktionerna, konfidensgraden, � och
påverkar hur algoritmen genererar resor. Här diskuteras även algoritmen i övrigt och resorna som den
genererar. Vidare förs även en diskussion om vad algoritmens lösningsmetoder är och hur den går att
jämföras mot Collette och Siarry (2003) definitioner av flermålsproblem som presenterades i kapitel
3.3. Slutligen kommer förslag på förbättringar på algoritmen och nätverksuppbyggnaden.

9.1 Analys av resultat
Fördelningsfunktion 1 genererar lägre förväntade ankomstförsening än vad fördelningsfunktion 2 gör
med samma konfidensgrad. Fördelningsfunktionen bör vara extraherat från historisk data på den
kollektivtrafik i det geografiska område som resan ska utföras på. Fördelningsfunktion 2 är den som
representerar regionala bussar i Norrköping vilket borde vara den fördelningsfunktion som ger en
bättre representation av verkligheten av kollektivtrafiken i Norrköping och är mer användbar än
fördelningsfunktion 1. Dock blev resultatet att en lång väntetid behövs i en bytespunkt om
konfidensgraden var hög. Med − � = ,
på fördelningsfunktion 2 blev den förväntade
förseningen
minuter som algoritmen behöver ta hänsyn till. För att åka kollektivt inom Norrköping
går det att argumentera för att
minuter inte är nödvändigt att ha i en bytespunkt. Speciellt inte om
trafiken i bytespunkten är högfrekvent. För en mer alldaglig kollektivtrafiksresa i Norrköping bör
eventuellt konfidensgraden sänkas för att inte få så höga väntetider i bytespunkter.
Från en fördelningsfunktion genereras ett förväntat värde på ankomstförsening utifrån en given
konfidensgrad. Givet samma fördelningsfunktion bör en högre konfidensgrad i regel generera en resa
med längre restid än om konfidensgraden är lägre eftersom att den förväntade förseningen blir längre.
Detta blir inte alltid fallet som för Testresa 1, 2 och 4 med fördelningsfunktion 1, samt för Testresa 2
och 3 med fördelningsfunktion 2. För att konkretisera i experiment av konfidensgraden för Testresa 1
med fördelningsfunktion 1 så blev restiden 5 minuter längre för − � = ,
än för − � = , .
Detta beror på en enda sak. När algoritmen hittar ett opålitligt byte så hittar den en ny väg med
Dijkstras algoritm från bytespunkten så att den får en längre väntetid i bytespunkten. Beroende på vad
den förväntade förseningen är utifrån konfidensgraden så har algoritmen möjlighet att ta olika resor
från en ogiltig bytespunkt. Algoritmen tar inte hänsyn till om den kortaste resan från bytespunkten har
ett eller flera byten inkluderat. Om det tillkommer fler byten som kanske är opålitliga så måste
algoritmen automatiskt lägga till väntetid i dessa bytespunkter också för att göra bytet pålitligt. Detta
gör att restiden automatiskt ökar. Exempelvis för Testresa 1 med konfidensgrad − � = ,
på
fördelningsfunktion 1 där algoritmen hittade en rutt från Graversfors till Eneby Centrum (se rutten i
Bilaga A, Tabell 27). På vägen har rutten ett byte på Tenngatan. Bytet är opålitligt vilket gör att
algoritmen ska hitta en ny avgång från Tenngatan som gör bytet pålitligt. Det vill säga minst en
bytestid på 12 minuter behövs. Den snabbaste vägen från Tenngatan till Eneby Centrum har ett byte i
Norr Tull. Här måste ytterligare minst 12 minuter inkluderas i bytet innan resan till Eneby fortsätter.
De andra nio rutterna som algoritmen hittar i detta experiment lyckas alla göra samma sak. Alla rutter
har ett byte som är opålitligt och när algoritmen hittar en ny resa från bytespunkten så innehåller den
snabbaste resan minst ett byte till. Men i nästa experiment då konfidensgraden är − � = , så blir
den snabbaste rutten från det opålitliga bytet en resa som går direkt från bytespunkten till Eneby
Centrum. Därför kan den resan ha en kortare restid.
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Beroende på hur lång resa som accepteras av användaren så ska � sättas därefter. Hur lång restid som
accepteras av en kollektivtrafikanvändare är väldigt individuellt. I stora drag går det att säga att då en
resa initialt är lång så kan ett lägre � användas än för en resa som initialt är kort. Även om andelen är
den samma så kan algoritmen generera en resa som är för lång för att den ska vara attraktiv för en
användare. Jämför mellan Testresa 1 som har en initialt lång restid, mot Testresa 3 som har en
förhållandevis kort restid. Algoritmen hittar fler pålitliga resor med lägre � för Testresa 1 än för
Testresa 3.
I alla experiment så hittar algoritmen den snabbaste pålitliga rutten i 1-10 av k kortaste rutterna. När de
k kortaste rutterna hittas så är inte Yen’s algoritm smart nog att söka efter noder som närmar sig
slutmålet utan den letar genom alla noder tills att den hittat en av de k kortaste rutterna. Detta medför
att algoritmen ibland hittar rutter som menar att resenären ska åka från hållplats A till hållplats B, sen
tillbaka till A igen och vidare. Eller i ett annat scenario att resenären ska åka från A till B och sen från
B till C, fastän det finns en kollektivtrafikslinje som gick hela vägen från A till C. Det andra scenariot
är mer troligt att uppstå när trafiken mellan A B och C är högfrekvent samt för när ett antal kortaste
rutter redan hittats. För att undvika detta bör en annan ruttsökningsalgoritm som hittar de k kortaste
rutterna användas som undviker att göra ett byte vid en hållplats då det inte är nödvändigt, eller ser till
att inte rutten passerar samma hållplats mer än en gång.
Enligt Trafikverket (2018) samhällsekonomiska kalkyler som nämnt i kapitel 1 kan tiden för olika
aktiviteter i resandet översättas till en form av pengar utifrån de alternativa aktiviteterna som en
resande person kunde gjort istället för resan. Det finns det olika kostnader för en persontimme som
beror på om det är regionala, eller nationella resor, vilket färdmedel som används, om det är byte av
färdmedel, åktid, eller anslutningsresor. Samt om det är en privat, eller jobbrelaterad resa. Kostanden
per persontimme vid en bytespunkt, med buss som färdmedel i icke arbetsrelaterade resor är 89kr. Låt
oss jämföra detta med resor som algoritmen genererar. I test av konfidensgraden som 0,95 på Testresa
1 med fördelningsfunktion 2 genererade algoritmen en rutt med ett byte som är 31 minuter långt.
Enligt Trafikverket (2018) kalkyl där resan enbart består av buss med antagande att det inte är en
jobbresa så kostar den resan ca 114kr. Låt oss jämföra detta mot den resa som algoritmen genererar på
Testresa 1 med fördelningsfunktion 1 och med samma konfidensgrad. Rutten har endast ett byte som
består av 11 minuter istället för 31. Denna resa kostar ca 87kr. Det kostar 27kr mindre vilket är nästan
en fjärdedel av resan med fördelningsfunktion 2. För att få ungefär samma bytestider med
fördelningsfunktion 2 så skulle konfidensgraden behöva sänkas till ungefär − � = , . Det är en
markant skillnad i konfidensgrad men om algoritmen ska kunna vara i kommersiellt och vardagligt
bruk så måste väntetiden på en hållplats vara kortare för att resan ska vara attraktiv. Med detta så går
det också att dra slutsatsen att beroende på hur konfidensgraden sätts kan algoritmen ge olika utslag på
resultatet beroende på vilken data för ankomstförsening som används.
Nackdelen med hur algoritmen hittar resor är att restiden kan bli lång beroende på vilka turer som
finns att välja på från avgångsstationen. Eftersom tiden från den önskade avgångstiden till den faktiska
avgångstiden räknas med i restiden så kan det i ett olyckligt fall vara så att nästa avgång är en timme
efter önskad avgång. Och i ett annat fall kan nästa avgång vara inom fem minuter efter önskad avgång.
Samma sak kan hända i en bytespunkt som också har låg avgångsfrekvens.
Algoritmen tar inte heller hänsyn till den minsta bytestiden om restiden blir för lång och den kortaste
rutten väljs. Då genereras rutter med byten där bytestiden är noll som går att se från resultaten i kapitel
8. En mer verklighetsbaserad algoritm skulle ta hänsyn till den minsta bytestiden vid
ruttplaneringsprocessen även om bytet inte skulle klassas som pålitligt.
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9.2 Algoritmens lösningsmetoder
Eftersom att algoritmen löser tre olika delproblem går det att jämföra den mot flera olika
lösningsmetoder enligt Collette och Siarry (2003) definitioner. Det första delproblemet är att hitta de k
kortaste rutterna mellan startnod och slutnod. Detta är inget flermålsproblem så detta löses med Yen’s
algoritm. Men detta delproblem ger däremot en lösningsmängd som algoritmen sen kan utgå från.
Detta kan ses som ett heuristiskt framgångssätt där de k kortaste rutterna ger en första tillåten lösning
som algoritmen sen behandlar.
Det andra delproblemet är att hitta den kortaste av de pålitliga rutterna genom att utifrån de k kortaste
rutterna hitta pålitliga rutter eller modifiera rutterna så att de blir pålitliga. Om den kortaste pålitliga
rutten inte uppfyller kravet att vara kortare än � gånger den billigaste rutten så väljs den kortaste rutten
istället. Detta går att jämföra med en skalär metod som väljer en målfunktion att utgå från och sätter
resterande målfunktioner som bivillkor.
Delproblem tre uppstår då algoritmen stöter på en bytespunkt som inte är pålitlig och en ny resväg från
bytespunkten ska hittas. Detta är inte ett flermålsproblem och löses därför med Dijkstras algoritm. På
samma sätt som för delproblem ett, så kan detta också jämföras med en heuristik där heuristiken hittar
nya vägar för att komma fram till slutstationen.
Algoritmen går som helhet att jämföras med en a priori interaktiv metod som Collette och Siarry
(2003) definierar det som. En interaktiv lösningsmetod för flermåloptimering låter användaren utifrån
sina preferenser justera viktningen mellan målfunktionerna under optimeringens gång för att få ett
önskat resultat. Om det är en a priori-metod så tillåts användaren själv bestämma viktningen av
målfunktonerna innan optimeringens gång. Algoritmen tillåter �, och − � bestämmas innan
ruttplaneringen. � bestämmer gränsen för hur många andelar längre en pålitlig rutt får vara i
jämförelse mot den kortaste rutten. Därmed har en viktning satts på hur restiden ska stå gentemot
pålitligheten. Ju lägre � desto högre vikt på restid. Och ju högre � desto högre vikt på pålitlighet.

9.3 Förbättringsmöjligheter

Det finns mycket som kan utvecklas och förbättras i algoritmen som presenterats i denna rapport. De
främsta förbättringarna skulle vara på uppbyggnationen av nätverket och hur resor hittas. Dels för att
få en snabbare ruttsökningsprocess men också för att hitta bättre resor med färre byten.
Nätverket som algoritmen opererar på går att bygga upp på olika sätt. För att ge ett exempel så var
nätverket i detta fall relativt litet. Nätverket hade nästan 17000 noder även fast det täckte ett relativt
litet geografisk och tidsmässigt område just för att det är ett tidexpanderande nätverk. Alternativet
hade varit att använda ett tidsberoende nätverk så att mängden noder och bågar skulle minska, eller att
använda ruttplaneringsalgoritmen RAPTOR som inte använder en vanlig nätverksstruktur vilket
innebär att inget nätverk behövs alls. Detta skulle kunna minska datakraften och snabba upp
ruttplaneringsprocessen och därmed skulle detta kunna vara mer användbart i ett kommersiellt bruk.
Om ett annat nätverk skulle användas skulle dock algoritmen behöva ändras därefter också.
För ett framtida arbete för att ytterligare minska datakraften i ruttplaneringen så skulle det vara
fördelaktigt att minska sökområdet för en rutt, givet att nätverket är ett tidsexpanderande nätverk.
Sökområdet skulle kunna minskas geografiskt genom att ta hänsyn till latitud och longitud för startoch slutnoden och förslagsvis skapa en elips som innefattar start- och slutnod och noder där emellan
som kan ingå i en resa mellan startnod och slutnod. Då skulle algoritmen bara söka av noder och bågar
inom det utvalda området. Problemet med detta är att det finns en risk att vissa väsentliga noder och
bågar skulle uteslutas och en relativt sämre rutt skulle väljas. Ett annat sätt att minska sökområdet är
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tidsmässigt. Det innebär att algoritmen inte skulle behöva söka av noder och bågar som är innan
starttiden för resan och inte heller på noder som har en tid som uppenbart är senare än en önskvärd
sluttid för resan. Hur sökområdet i nätverket ska avgränsas tidsmässigt måste i ett sådant fall tänkas ut
noggrant för att algoritmen sedan ska kunna hitta bra resvägar.
För att snabba upp ruttplaneringsprocessen ännu mer skulle algoritmen kunna använda sig av någon
typ av uppsnabbningsprocess. Exempelvis att en prioritetskö finns på de noder som sökas igenom först
för att snabbare hitta en rutt till slutnoden.
I vissa fall hittar algoritmen en resa som har längre restid än för samma resa med högre konfidensgrad.
Detta uppstår i vissa fall då algoritmen hittar en opålitlig bytespunkt och hittar en alternativ väg från
bytespunkten med Dijkstras algoritm. För en mer ingående beskrivning, se delkapitel 9.1. Detta kan
undvikas genom att algoritmen hittar de k kortaste rutterna från bytespunkten istället. Då hade
algoritmen kunnat hitta snabbare delrutter från bytespunkten som skulle kunna innehålla färre byten.
För att hitta fler intressanta rutter går det att ställa fler krav på de k kortaste rutterna. Exempelvis som
att rutterna inte får likna varandra, eller att de inte får ha så många byten. Algoritmen kan nu generera
samma rutt flera gånger med skillnaden att den bara stannar på en hållplats tills nästa avgång. Eller i
ett fall av hög avgångsfrekvens på en hållplats så kan algoritmen hitta ”sämre” rutter som liknar
varandra. Exempelvis som att en rutt kan genereras så att ett byte sker på en hållplats fast att resan
hade kunnat åka förbi hållplatsen med samma kollektivtrafikslinje till slutmålet. Det skulle gå att
tillsätta en straffkostnad om ett byte ska planeras in i rutten så att onödiga byten kan undvikas.
Alternativt skulle de k kortaste rutterna från en bytespunkt också kunna beräknas. För att inte ta den
första kortaste turen eftersom att den kan innehålla byten som i sin tur gör att den delresan inte är den
snabbaste. Dock skulle detta lösningssätt kräva betydligt mer datakraft vid sökning av en rutt.
Ett sätt att minska väntetiden på en hållplats skulle vara om algoritmen tog hänsyn till
avgångsfrekvensen på hållplatsen. Ju fler avgångar som går, desto mindre bytestid på hållplatsen
behövs för att även om den ankommande turen till bytespunkten är sen och den planerade anslutningen
bryts så finns det möjlighet att ta en nära kommande tur från hållplatsen.
Om algoritmen redan i beräkning av de k kortaste rutterna skulle ta hänsyn till den minsta bytestiden
som krävs för att hinna med ett byte, skulle algoritmen kunna leverera mer användbara rutter. Detta
skulle enkelt kunna lösas genom att vid uppbyggnaden av nätverket endast dra bågar mellan de noder
som representerar samma hållplats, som har minst en minsta bytestid mellan sig.
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10 Slutsats
Syftet med detta arbete var att skapa en algoritm som löser ett pålitligt ruttproblem. Algoritmen ska
både ta hänsyn till restiden men också till pålitligheten i rutten. Detta ska den göra genom att hitta
snabba rutter som har tillräckligt med väntetid i bytespunkter för att anslutningen med viss sannolikhet
inte ska brytas. Samt att restiden ska vara tillfredställande för den resande.
Syftet mynnade ut i fyra stycken frågeställningar. Frågeställningarna blir besvarade i detta kapitel.
Hur kan risken av en missad anslutning tas hänsyn till i ruttplanering i kollektivtrafiken?
Risken av en missad anslutning går att få tillgång till genom att använda historisk data över försenade
ankomster. Från datans fördelningsfunktion går det att med en viss sannolikhet veta hur långa
förseningar som kan uppstå. Beroende på hur mycket en kollektivtrafikslinje kommer för sent till en
bytespunkt går det att räkna med en extra tid i bytespunkten som täcker den förväntade förseningen
och den minsta bytestiden. För att med större säkerhet veta hur stor försening som kan uppstå går det
att sätta olika fördelningsfunktioner på försening av olika trafikslag, på olika tidpunkter, på olika
hållplatser, för olika städer. Ju mer specifika förseningsfördelningar för olika platser, eller tidpunkter,
desto mer pålitlig och användbar kan rutten i ruttplaneringsprocessen bli.
Utifrån fördelningsfunktionen på ankomstförsening kan denna användas för att bestämma hur lång
väntetid som bör användas på en bytespunkt för att med viss säkerhet hinna med bytet. Genom att hitta
de k kortaste rutterna från starthållplats till sluthållplats så kan pålitligheten i dessa rutter undersökas.
Om en rutt inte är pålitlig så modifieras den så att det finns tillräckligt med väntetid i bytespunkterna
för att rutten ska klassas som pålitlig. En rutt är endast pålitlig om alla bytespunkter i rutten anses vara
pålitliga. Bytespunkterna i sin tur är endast pålitliga om väntetiden i bytespunkten är större än en
förväntad försening kombinerat med en minsta bytestid.
Utifrån de modifierade k kortaste rutterna som blivit pålitliga så kan den snabbaste av dessa väljas ut.
Om den snabbaste av dessa pålitliga rutter dock har för lång restid jämfört mot den snabbaste kravlösa
rutten (snabbaste rutten som hittats som inte modifierats) så blir denna rutt ointressant och därmed
presenteras den kortaste rutten som reseförslag för användaren istället.
Hur vägs mått av pålitlighet och restid mot varandra i ruttplanering?
I detta arbete har det pålitliga ruttproblemet lösts genom att optimera över restiden och sätta
pålitligheten som bivillkor till problemet. Beroende på om pålitligheten eller restiden är viktigast så
går det att sätta en gräns på hur lång en pålitlig rutt maximalt får vara. Eftersom att människor
definierar restid och pålitlighet olika så kan den gränsen sättas olika. Algoritmen i detta arbete har en
parameter � som sätter gränsen för hur mycket längre en pålitlig rutt får vara i jämförelse mot den
snabbaste rutten som hittats. Om pålitligheten i rutten värdesätts högre än restid så kan � sättas högre.
Om tiden är viktigare så sätts � lägre.
Konfidensgraden tillåter också användaren bestämma hur tid och pålitlighet ska viktas. Beroende på
hur viktigt det är att ha hög pålitlighet i rutten så kan konfidensgraden sättas högre.

Det som har gjorts i detta arbete är bara ett sätt att väga mått av pålitlighet och restid mot varandra. Det
finns andra sätt att väga dessa mått mot varandra. Det går att optimera över pålitlighet och sätta restid
som bivillkor till problemet istället. Ett annat alternativ är att använda weighted sum metoden som
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översätter de två målfunktionerna av restid och pålitlighet till nyttofunktioner som har ett gemensamt
värde.
Hur byggs ett statiskt nätverk upp utav data från tidtabeller?
I detta arbete har ett statiskt tidsexpanderande nätverk byggts upp från GTFS-data. GTFS-data
innehåller tidtabellsdata för kollektivtrafik som är uppdelad i flera datafiler och dessa datafiler är
ihopkopplade med varandra med olika parametrar. Data från flera av dessa datafiler måste extrahetas
och slås samman för att få nödvändig information för varje nod i nätverket. Nödvändig information för
en nod i ett nätverk som ska användas för ett liknande ändamål är avgång- eller ankomsttid, datum, ett
id för tillhörande hållplats, rutt och tur samt ett index på vilken ordning i turen som noden kommer i.
För att skapa ett tidsexpanderande nätverk går det att skapa en dubblett av aggregerad GTFS-data för
att skapa två olika typer av noder för en rad med data. En rad av datan innehåller både ankomsttid och
avgångstid för en hållplats. Två noder skapas av detta, en nod för ankomsttid och en nod för
avgångstid. För data med samma ankomsttid och avgångstid så behövs bara en nod representera de
båda. För att söka en resa i nätverket så bör även en artificiell startnod och slutnod läggas till i
nätverket. Startnoden har en avgångstid för resan samt ett id för hållplatsen den startar från. Slutnoden
har endast ett id för slutdestinationen.
Alla noder i nätverket kopplas samman i tidsordning först utifrån nodernas stop_id och sen trip_id.
Överflödiga bågar som tillkommer tas bort innan användning av nätverket.
Hur förbehandlas ett nätverk så att alla noder och bågar i nätverket inte behöver undersökas vid
ruttplanering?
I detta arbete har nätverket förbehandlats genom att onödiga noder exkluderats från nätverket. Innan
skapandet av nätverket delas aggregerad tidtabellsdata upp i två mängder. Den första mängden
innehåller data för noder som representerar hållplatser där det finns möjlighet att byta mellan olika
kollektivtrafikslinjer. Denna mängd används i huvudsak för att skapa nätverket. Den andra mängden
innehåller data för de noder som representerar hållplatser som bara trafikeras av en
kollektivtrafikslinje. Om hållplatsen för avgång eller destination för en resa inte finns med i den första
mängden så kan all data för dessa noder hämtas från den andra mängden och inkluderas i nätverket.
Genom att dela upp data på detta sätt och exkludera onödiga noder så kan nätverket minska drastiskt i
storlek och detta gör att sökprocessen efter rutter i nätverket tar kortare tid.
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11 Framtida arbete
För att vidareutveckla algoritmen och förstå hur den fungerar, bör en mer ingående analys av
algoritmen genomföras. Analysen av algoritmen i detta arbete brister i några fall och här följer några
förslag på förbättringar i analysen.
Det är positivt om rutterna som algoritmen genererar ritas ut grafiskt så att det ger en tydlig bild av hur
rutterna blir. Den informationen går att komplettera med en undersökning om vilka möjliga avgångar
som finns vid varje bytespunkt. Detta gör att det blir lättare att upptäcka nya förbättringsmöjligheter
hos algoritmen. Ett annat förlag är att fler testresor skulle användas för att analysera algoritmen.
Slutligen skulle det vara intressant att undersöka hur opålitliga de k kortaste rutterna är genom att se
hur mycket väntetid i bytespunkten som fattas innan bytet blir pålitligt.
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Bilaga A - Rutter för samtliga experiment med
fördelningsfunktion 1

Testresa1

Testresa4

Testresa3

Testresa2

Testresa1

Tabell 27: Rutter för samtliga tester på

59

�
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

10
10
10
10
10
10

�−�
0,9
0,95
0,975
0,99
0,999
0,9

1,5

10

0,95

1,5

10

0,975

1,5

10

0,99

1,5

10

0,999

2

10

0,9

2

10

0,95

2

10

0,975

2
2
1,5

10
10
10

0,99
0,999
0,9

1,5

10

0,95

1,5

10

0,975

1,5

10

0,99

1,5

10

0,999

− � med fördelnigsfunktion 1.

Rutt
Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum
Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum
Graversfors - Tenngatan - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum
Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum
Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Norrköping Norr Tull Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Väster Tull - Norrköping Centralstation - Sandbyhovsviad. - Åby
centrum
Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Sandbyhovsviad. - Åby
centrum
Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Sandbyhovsviad. - Åby
centrum
Norrköping Väster Tull - Norrköping Centralstation - Åby centrum
Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum
Bjällbrunna vägskäl - Vilhelmsdal - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Norrköping Centralstation - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset Norrköping Norr Tull - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Djäkneparksskolan - Norrköping Rådhuset Norrköping Centralstation - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag

Tabell 28: Rutter för samtliga tester på � med fördelnigsfunktion 1.

�
1,05

10

�−�
0,95

1,25
1,5
2
3

10
10
10
10

0,95
0,95
0,95
0,95

Rutt
['Graversfors', 'Tenngatan', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby
centrum']
['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']
['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']
['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']
['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']

Testresa2
Testresa3
Testresa4

1,05

10

0,95

1,25

10

0,95

1,5

10

0,95

2

10

0,95

3

10

0,95

1,05
1,25
1,5
2

10
10
10
10

0,95
0,95
0,95
0,95

3

10

0,95

1,05

10

0,95

1,25

10

0,95

1,5

10

0,95

2

10

0,95

3

10

0,95

['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull',
'Torshag']
['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull',
'Torshag']
['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull',
'Torshag']
['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull',
'Torshag']
['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull',
'Torshag']
['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Åby centrum']
['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Åby centrum']
['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Åby centrum']
['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Sandbyhovsviad.', 'Åby
centrum']
['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Sandbyhovsviad.', 'Åby
centrum']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull',
'Tenngatan', 'Sandbyhovsviad.', 'Ättetorpsvägen', 'Torshag']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset',
'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset',
'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset',
'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset',
'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']

Tabell 29: Rutter för samtliga tester på
2

1,5

5

1,5

Rutt

0,95

['Graversfors', 'Tenngatan', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']

0,95

['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']

10

0,95

['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']

1,5

30

0,95

['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']

1,5

50

0,95

['Graversfors', 'Norrköping Norr Tull', 'Norrköping Eneby centrum']

1,5

2

0,95

['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']

1,5

5

0,95

['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']

1,5

10

0,95

['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']

1,5

30

0,95

['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']

1,5

50

0,95

['Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Torshag']

2

2

0,95

['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Sandbyhovsviad.', 'Åby centrum']

5

0,95

['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Sandbyhovsviad.', 'Åby centrum']

2

10

0,95

['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Sandbyhovsviad.', 'Åby centrum']

2

30

0,95

['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Sandbyhovsviad.', 'Åby centrum']

Testresa3

1,5

�−�

2

2

50

0,95

['Norrköping Väster Tull', 'Norrköping Norr Tull', 'Sandbyhovsviad.', 'Åby centrum']

Testresa4

Testresa2

Testresa1

�

med fördelnigsfunktion 1.

1,5

2

0,95

1,5

5

0,95

['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Söder Tull', 'Tenngatan',
'Sandbyhovsviad.', 'Ättetorpsvägen', 'Torshag']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset', 'Norrköping
Norr Tull', 'Torshag']

60

61

1,5

10

0,95

1,5

30

0,95

1,5

50

0,95

['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset', 'Norrköping
Norr Tull', 'Torshag']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset', 'Norrköping
Norr Tull', 'Torshag']
['Bjällbrunna vägskäl', 'Norrköping Stortorget', 'Norrköping Rådhuset', 'Norrköping
Norr Tull', 'Torshag']

Bilaga B - Rutter för samtliga experiment med
fördelningsfunktion 2
�

Testresa 4

Testresa 3

Testresa 2

Testresa 1

Tabell 30: Rutter för samtliga tester på

Testresa2

Testresa1

�

62

�−�

− � med fördelnigsfunktion 2.
Rutt

1,5

10

0,9

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

1,5

10

1,5

10

0,95

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

0,975

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

1,5

10

0,99

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

2

10

0,9

2

10

0,95

2

10

0,975

2

10

0,99

2

10

0,9

Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset - Norrköping
Centralstation - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

10

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

10

0,975

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

10

0,99

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

10

0,9

2

10

0,95

2

10

0,975

2

10

0,99

Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping
Rådhuset - Norrköping Centralstation - Åbygård - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag

Tabell 31: Rutter för samtliga tester på � med fördelnigsfunktion 2.
�−�

0,95

Rutt

1,05

10

1,25

10

0,95

1,5

10

0,95

Graversfors - Tenngatan - Norrköping Norr Tull - Norrköping
Eneby centrum
Graversfors - Tenngatan - Norrköping Norr Tull - Norrköping
Eneby centrum
Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

2

10

0,95

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

3

10

0,95

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

1,05

10

0,95

1,25

10

0,95

1,5

10

0,95

2

10

0,95

Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Söder Tull - Tenngatan Sandbyhovsviad. - Torshag

Testresa3
Testresa4

3

10

0,95

1,05

10

0,95

Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset - Norrköping
Koppargatan 30 - Norrköping Norr Tull - Torshag
Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

1,25

10

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

1,5

10

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

10

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

3

10

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

1,05

10

0,95

1,25

10

0,95

1,5

10

0,95

2

10

0,95

3

10

0,95

Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Tenngatan - Sandbyhovsviad. - Ättetorpsvägen - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Norrköping Rådhuset - Norrköping Centralstation Norrköping Norr Tull - Åby centrum - Torshag

Tabell 32: Rutter för samtliga tester av

Testresa4

Testresa3

Testresa2

Testresa1

�

63

�−�

0,95

med fördelningsfunktion 2.
Rutt

1,5

2

1,5

5

0,95

Graversfors - Tenngatan - Norrköping Norr Tull - Norrköping
Eneby centrum
Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

1,5

10

0,95

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

1,5

30

0,95

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

1,5

50

0,95

Graversfors - Norrköping Norr Tull - Norrköping Eneby centrum

3

2

0,95

3

5

0,95

3

10

0,95

3

30

0,95

3

50

0,95

2

2

0,95

Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset - Norrköping
Koppargatan 30 - Norrköping Norr Tull - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset - Norrköping
Koppargatan 30 - Norrköping Norr Tull - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset - Norrköping
Koppargatan 30 - Norrköping Norr Tull - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset - Norrköping
Koppargatan 30 - Norrköping Norr Tull - Torshag
Norrköping Stortorget - Norrköping Rådhuset - Norrköping
Koppargatan 30 - Norrköping Norr Tull - Torshag
Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

5

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

10

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

30

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

2

50

0,95

Norrköping Väster Tull - Norrköping Norr Tull - Åby centrum

3

2

0,95

3

5

0,95

Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Norrköping Rådhuset - Norrköping Centralstation Norrköping Norr Tull - Åby centrum - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Norrköping Rådhuset - Norrköping Centralstation Norrköping Norr Tull - Åby centrum - Torshag

64

3

10

0,95

3

30

0,95

3

50

0,95

Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Norrköping Rådhuset - Norrköping Centralstation Norrköping Norr Tull - Åby centrum - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Norrköping Rådhuset - Norrköping Centralstation Norrköping Norr Tull - Åby centrum - Torshag
Bjällbrunna vägskäl - Norrköping Stortorget - Norrköping Söder
Tull - Norrköping Rådhuset - Norrköping Centralstation Norrköping Norr Tull - Åby centrum - Torshag

