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Sammanfattning
Godstransportvolymer påverkas av det ekonomiska läget i olika regioner. I samband med uppeller nedgångar i konjunkturen kan efterfrågan på transport förändras dramatiskt. Därmed måste
företag inom transportindustrin kunna styra sina verksamheter effektivt med syfte att minska
kostnader och konkurrera med andra transportföretag. En speciell viktig del är
personalplaneringen. Den är viktig ur service och kostnadsreduceringssynvinkel.
Personalkostnaden representerar en stor del av de operativa kostnaderna. På operativ nivå, det
vill säga på den dagliga verksamhetsplaneringen, ska personal planeras genom att föreslå ett
schema så att den totala kostnaden kan hållas låg samtidigt som så stor del av det planerade
produktionsbehovet som möjligt är tillgodosett.
Schemakonstruktion för järnvägspersonal är en stor utmaning. En orsak är att
arbetsuppgifterna vid järnvägen kräver olika kunskaps- och kompetenskrav, samt att det finns
många arbetsregler som utgör restriktioner för schemakonstruktionen. I detta examensarbete har
en fallstudie utförts för datorstödd schemakonstruktion för personalbemanning. Examensarbetet
har utförts vid avdelningen för bemanningsplanering som ansvarar för planering av personal vid
två av Green Cargos olika bangårdar.
Huvudsyftet med det här examensarbetet är att utreda skillnaderna i scheman som skapats
manuellt respektive automatiskt med hjälp av programvaran BP. Schemajämförelserna ska också
redovisa nyttan av det automatiska planeringssättet där det finns applicerat.
Under arbetet genomfördes litteraturstudier samt en fallstudie. I fallstudien genomfördes
testkörningar med olika schemakonstruktionsmetoder på två bangårdar. Det numeriska resultatet
visar att den datorassisterade bemanningsmetoden innebär en förbättrad bemanningsplanering ur
företagets synvinkel då produktionsbehovet kan täckas utan ökade kostnader. Detta innebär
också en ökad flexibilitet i produktionsplaneringen då tjänstgöringsturer enkelt kan ändras. Det
gör det också mycket enklare att tilldela personal olika arbetsuppgifter som de har kompetens för.
Den optimeringsbaserade bemanningsplanen innebär inte en ökad arbetsbelastning för
medarbetaren. Trots att fler bangårdstjänster kan bemannas genom att använda den
datorassisterade metoden visar det sig att den totala utlagda arbetstiden inte alls ökar eller att den
bara ökar marginellt för vissa medarbetare.
När planering sker med programvaran styrs denna av parametrar som är lätta att ändra. Dessa
inställningar av parametrar är avgörande för utseendet på schemat. Indata kan vara
fridagsplanering, kompetenstillgång och produktionsbehov. De i sin tur avgör i betydande grad
på hur balansen mellan livs- och ekonomiska kvalitetsmåtten ser ut för medarbetarna.
Reservhållningsnivå är ett område som man gärna skulle ha undersökt närmare för
förbättringar vid schemaläggningsprocessen. Men det har utelämnats i denna studie.

Abstract
The volume of freight transportation is affected by the economic conditions in different regions.
The demand for transportation services changes dramatically in relation to the economic growth
and decline. Therefore, the transportation industry needs to manage their organization efficiently
in order to reduce costs and be competitive. One key aspect of planning is staff planning, as it is
crucial for the level of service and cost reduction, especially when staff cost represents a major
part of the operating cost. At operational level, the staff planning is conducted by proposing a
schedule, so that the total cost is kept low while as much of the planned production requirements
as possible are assigned.
The schedule construction for railway staff is of a considerable challenge. The reason is that
in order to carry out the working tasks at the railway, different knowledge and skills needs to be
fulfilled. Furthermore, there are also many work rules that constitute restrictions for scheduling.
This thesis has been completed by a applying a case study of schedule construction that is
assisted by computer software. In the thesis, the focus of staff planning has been on the personnel
at the two rail yards that the company Green Cargo is responsible of. The thesis work has been
executed at the department of crew planning, which handles the organization of staff at Green
Cargo.
The purpose of this study is to investigate if the use of an optimization tool could be a new
method for crew planning at rail yards and give recommendations about implementation to
Green Cargo.
During the thesis work, a literature review and a case study was carried out. The case study
was carried out by running different construction methods for scheduling with focus on two rail
yards. The numerical result shows that the computer-assisted construction method can improve
the workforce management from the company's point of view, since the production requirements
can be reached without increased costs. This method also brings an increased flexibility in
production planning when duty shifts can easily be changed. It is also easy to assign staff various
tasks in which they possess the skills. The optimized planning does not result in an increased
workload for the employees. It turns out that, although more rail yard tasks are manned by using
the computer-assisted method, the total working time does not increase or increases marginally
for all employees.
When the planning is done by the software, it is directed with parameters that are easy to
modify. The settings of the parameters determine the appearance of the schedule. It is therefore
important to balance the measurements of the quality in terms of social life and economic point
of view. Other factors that affect the planning result are inputs such as arrangement for day off,
personnel with correct skills present and the production needs. The needs are presented as the
number of tasks that need to be manned.
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Förklaringar till förkortningar och begrepp
Begrepp
OP
BP
SÖM
Rave
Leg

Förklaring
Optimal Planering.
Bemanningsplanering.
SchemaÖnskeMål.
Rule And Value Evaluator.
Minsta beståndsdelen inom
planering som har en startoch slutplats samt tid. Finns
i olika typer exempelvis
förflyttning eller rast.
Kombination av
arbetsuppdrag. Startar och
slutar på samma ort.
En ledig dag.
Planerat Tåg.
Andel arbetstid som
planeras för bangårdsturer.
Tur som är planerad i
reserv.
Ställa i ordning.
Begränsningsperioden, den
arbetade arbetstiden som
stäms av efter en period.
Tur börjar samma dag som
föregående tur slutade.
Att be medarbetare att jobba
på deras lediga tid.
En arbetsdag som har noll
timmar och används då
antal arbetsdagar per period
behöver utökas.
Vila på annan ort än
hemorten.
Schema som inte bryter
regler för arbetslagar och
anställningsavtal.

Tur

Fridag
PLATÅ
Reservhållning
Reservtur
Ranger
Avstämningstid

Kopplad tur
Övertidsköp
Nolldag

Överliggning
Legalt schema

Tabell 0-1. Förkortningar som används i denna rapport.

1
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1 Inledning
Godstransportvolymer påverkas av det ekonomiska läget i världen. I samband med upp- eller
nedgångar i konjunkturen kan efterfrågan på transportbehov förändras dramatiskt. Därmed måste
företag inom transportindustrin kunna styra sina verksamheter effektivt med syfte att minska
kostnader och konkurrera med andra transportföretag. En speciellt viktig del ur serviceperspektiv
och kostnadsreducering är personalplanering. Personalkostnaden representerar en stor del av de
operativa kostnaderna. På operativ nivå, det vill säga den dagliga verksamhetsplaneringen, ska
personal planeras genom att föreslå ett schema så att den totala kostnaden kan hållas låg
samtidigt som så stor del av det planerade produktionsbehovet som möjligt är bemannat.
Schemakonstruktion för järnvägspersonal är en stor utmaning. En orsak är att
arbetsuppgifterna vid järnvägen kräver olika kunskap och kompetens, samt att det finns många
arbetsregler som utgör restriktioner för schemakonstruktionen. Detta examensarbete är en
fallstudie för datorstödd schemakonstruktion för bemanningen av bangårdspersonal.
Examensarbetet har utförts på avdelningen för bemanningsplanering som ansvarar för planering
av personal vid två av Green Cargos olika bangårdar, Hallsberg och Borlänge.

1.1 Problem
Green Cargo är ett svenskt logistikföretag som kör godstransporter huvudsakligen med tåg,
främst inrikes men också utrikes. Idag använder sig Green Cargo av moderna planeringssystem
för optimering och resurssättning av lok, vagnar och personal. Användningen av de verktyg som
finns skiljer sig åt mellan lokförare och bangårdspersonal. Framför allt får lokförare sina
tjänstgöringsturer planerade med hjälp av programvaran optimal planering, OP, och
bemanningsplannering, BP. För alla lokförare skapas ett nytt arbetstidsschema varje månad
under året. Lokförarnas scheman utgår från tågtidtabellen för den aktuella månaden med syfte att
åstadkomma optimerad schemaläggning.
Däremot planeras schema för bangårdspersonal idag manuellt och skapas årsvis. När året är
slut skapas ett nytt arbetstidsschema för bangårdspersonalen som baseras på föregående års
schema. Manuell planering medför att ändringar i produktionsbehov och personaltillgång är
svåra att förutse under ett års tid. Små justeringar i schema är ständigt nödvändiga vilka är
tidskrävande.
Företaget arbetar dagligen med att tillgodose personaltillgången utifrån efterfrågan i
produktionsbehovet vid bangårdarna. Resursslöseriet består idag av att personal som har
arbetstid till förfogande inte har tilldelats någon arbetsuppgift. Det leder till att ett stort antal
tjänster blir otillsatta och arbeten som behöver åtgärdas blir inte planerade. De ojämnt fördelade
resurserna som uppstår blir i längden en betydande kostnad för företaget. Här ser företaget en
stor potential för planeringsverktyget där de kan omsätta outnyttjade arbetstimmar till arbete som
uppstår och med bättre resursutnyttjande kan man också spara in tid och personal.
Med detta som bakgrund vill Green Cargo undersöka möjligheterna att konstruera ett schema
för bangårdspersonal med hjälp av det befintliga bemanningsplaneringssystemet BP. Den
önskade effekten är att alla bangårdstjänster ska bemannas och på så sätt reducera den
outnyttjade arbetstiden.
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1.2 Syfte
Syftet med projektet är att undersöka om användningar av ett optimeringsverktyg kan vara en ny
arbetsmetod för att utföra bemanningsplanering på bangårdar och ge rekommendationer för
implementering av BP.

1.3 Metod
Olika ansatser där litteraturstudier och faktainsamling på plats ingår, har tillämpats för att kunna
göra en relevant utvärdering av den nya schemakonstruktionsmetoden.
I litteraturstudien har en teoretisk fördjupning utifrån tidigare utgiven litteratur inom ämnet
bemanningsplanering gjorts. Där har det matematiska schemaläggningsproblemet studerats mer
ingående samt hur det kan lösas.
För faktainsamling har intervjuer utförts med syfte att utreda hur planering och
schemaläggning fungerar idag.
Dessutom har även optimeringsverktyget BP och dess funktionalitet studerats så vi kan
generera schema och samla in resultat från olika inmatningsdata.
Detta examensarbete använder det nuvarande dataassisterade planeringssystemet BP för att
skapa arbetstidschema för bangårdspersonalen. Testkörningar har gjorts på utvalda bangårdar
med indata som består av befintlig information. Det kan vara i form av personaldata där
tillhörande kompetens och förplanerade arbetspass framgår tydligt. I studien ingår även
modifieringar av parametrar, till exempel olika längd av arbetstid och vilotid, som påverkar
schemaresultat. Detta har resulterat i ett antal testkörningar och resultat som följd.
Schemaresultaten har analyserats ingående för att identifiera förändringar med avseende på
matchning mellan bemanningsbehov och tillgänglig personal. Detta har resulterat i två olika
schemakonstruktionsmetoder utöver den som används idag, benämnd metod 0 i denna rapport.
Det är manuell justering på turfördelningsnyckel som beskrivs i mer detalj i avsnitt 5.
Till analysen används referensschemalösningar som tidigare har använts i produktionen. De
är schema som har planerats och tagits i bruk, men som inte längre används. Detta för att skapa
goda förutsättningar för att kunna jämföra de olika testmetoderna med varandra.
Testkörningarnas resultat bedöms av nyckeltal, se avsnitt 5.2, som extraheras ifrån BP-systemet.
Schemajämförelsen ska utifrån nyckeltalen även redovisa nyttan av den datorassisterade
schemakonstruktionsmetoden.

1.4 Avgränsningar
I detta examensprojekt kommer endast verktyget BP att användas för att konstruera optimala
lösningar av möjliga scheman för bangårdspersonalen.
Innan scheman kan genereras ska produktionsbehovet först exporteras till BP-systemet.
Produktionsbehovet har utformats i form av olika arbetspass med hjälp av optimal
planeringsverktyget, OP-systemet. Antalet arbetspass är givna och kommer inte att ändras under
schemakonstruktionen.
De scheman som tas fram av BP kräver ibland manuella justeringar. Dessa ändringar görs
inte aktivt av oss, utan det är personalstyrarna som ansvarar för de enskilda områdena fungerar
under den dagliga operativa planeringen.
I detta arbete kommer endast färdiga lösningar som BP tar fram att beaktas, inte justeringar
efteråt.
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Schemakvalitet och genomförbarhet kan bedömas olika av olika personalplanerare. Detta på
grund av skillnader i arbetserfarenhet och kompetens hos de som gör bedömningen. I detta
projekt kommer endast korrekthet på hur lagar och regler följs att bedömas.
Processen att förhandla samt att införa det nya schemat kommer inte att ingå i detta
examensarbete.

1.5 Disposition
Examensrapporten är disponerad på följande sätt:
Avsnitt 2 innehåller en litteraturstudie om schemakonstruktionen. Begrepp studeras såsom
definition, olika former av arbetstidsschema och matematiska begrepp för
schemaläggningsproblem. I litteraturstudien inkluderas även viktiga faktorer och regler samt
olika mål för konstruktion av arbetstidsschema.
Schemaläggningsproblem är en tillämpning inom matematiken. Formuleringen och olika
lösningsmetoder för schemaläggningsproblem i operationsanalys har studerats. Avsnittet avslutas
med en kort beskrivning av några programvaror som tidigare har använts vid
schemaläggningsproblem.
I avsnitt 3 utförs en nulägesbeskrivning om företaget, bangårdar, bangårdsarbete samt urval
av gällande kollektivavtal. Detta avsnitt inkluderar även en beskrivning av hur
verksamhetsplanering och bemanningsplanering går till. I nuläget utgörs bemanningsplaneringen
för lokförartjänster av optimeringsverktyg i programvaran BP. Arbetet gällande
bemanningsplanering för bangårdstjänster baseras däremot på turfördelningsnyckel, vars
beskrivning utgör avslutande delen i avsnittet.
Bemanningsplaneringssystemet BP som används i det här examensprojektet beskrivs i avsnitt
4. Beskrivningen av BP innefattar lösningsprincipen, de olika komponenterna i
planeringssystemet och hur dessa fungerar som helhet och som åtskilda delar.
I
avsnitt
5
beskrivs
genomförandet.
I
avsnittet
diskuteras
3
olika
schemakonstruktionsmetoder för att generera nya alternativa schema. Nyckeltal har valts för att
utvärdera dessa konstruktionsmetoder. Avsnittet avslutas med en närmare beskrivning av olika
planeringssätt som kommer att genomföras.
Examensarbetets resultat presenteras i avsnitt 6. I detta avsnitt undersöks
schemakonstruktionsmetoderna genom testkörningar på två utvalda bangårdar. Utvärderingarna
baseras på numeriska resultat från testkörningar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av
ekonomisk nytta av olika metoder, egenskaper av turnyckelplanering, koppling mellan
schemaresulatet och indata och schemagiltighet.
I avsnittet 7 diskuteras resultatet och de faktorer som kan ha påverkat resultatet i BP.
Rapporten avslutas med slutsatser som återfinns i avsnittet 8.
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2 Teori om schemakonstruktion
Personalstyrning, på engelska crew management, är något som sker över en lång tidshorisont.
Begreppet handlar om att strategiskt och operativt bestämma hur antalet personer i
personalstyrkan ska justeras. På strategisk nivå sker justeringen av personalstyrkan för att
minimera de fasta operativa kostnaderna genom att utföra beräkningar på vilken bemanningsnivå
som efterfrågas. Naturligtvis ska bemanningsnivån vara lämpligt satt för att kunna täcka
produktionsbehovet. Operativt handlar personalstyrning om att slutgiltigt avgöra behovet av
personal för varje station samt att föreslå ett schema. Det ska ske så att den totala lönekostnaden
hålls låg samtidigt som så stor del av det planerade produktionsbehovet som möjligt tilldelas
personal. Den totala kostnaden är summan av både fasta och rörliga kostnader (Ernst m.fl., 2001).
En stor del av den fasta kostnaden utgörs av månadslönen för personalen. Motsvarande är det
övertidsarbete som belastar de rörliga kostnaderna.

2.1 Olika typer av arbetstidsschema
Ett arbetstidsschema är ett dokument för arbetstider och lediga dagar, så kallade fridagar, för
olika personer och som redovisas dag för dag under en viss period.
Målet med schemaläggningsproblem som återfinns i flertalet artiklar, Eveborn & Rönnqvist
samt Björklund, är att komma så nära det verkliga behovet som möjligt. Schemaläggning kan till
exempel formuleras som ett problem av personalstyrka-dimensionering där lösningen beräknas
genom att minimera både underskott och överskott av personal (Eveborn & Rönnqvist, 2004).
Förläggningen av arbetstidsscheman kan ta flera olika former. Arbetstiden kan vara i enkel
form och regelbunden. Det kan vara arbete mellan klockan 08.00 och 17.00 under veckodagarna
måndag till fredag och ledighet på lördagar, söndagar och helgdagar. För en verksamhet som har
behov av personal dygnet runt, 7 dagar i veckan, är förläggning av arbetstid däremot mer
komplicerad. Ett arbetsskift kan då infalla på tidiga morgnar eller sena nätter. Behovet gör att
personal ibland måste arbeta även på lördagar eller söndagar och måste kompenseras med ledig
tid på andra veckodagar. Därför behöver arbetstiderna, som varje individ har i sitt schema,
redovisas dag för dag (Björklund, 1990).
Det finns olika former av arbetstidscheman. Björklund talar om att arbetstidsscheman kan
delas upp i ett antal olika typer som är beroende av dokumenteringssätt och den tidsperiod som
planeras. Enligt Björklund kan arbetstidsschema klassificeras enligt följande:






I ett rullande schema skapas först ett schema för en begränsningsperiod, till exempel för
ett antal veckor. Detta schema upprepas när begränsningsperioden har nått sitt slut.
Upprepningen sker sedan en tid framöver tills behovet av att skapa ett nytt schema
uppstår.
Temporära scheman kan exempelvis vara ett rullande schema. Schemat skapas för en
kortare period, till exempel för en månad. Detta schema uppdateras ofta med ett nytt
schema inför en ny period. Temporära scheman förekommer mest för extrapersonal eller
vid semesterperioder.
Ett skiftschema innehåller skiftande arbetspass som täcker personalbehovet på dagtid,
kvällar och nätter.
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I ett fast schema läggs arbetspassen ut systematiskt. Det kan vara att vissa personer
tilldelas arbete enbart på nätterna eller alltid får ledigt varje tisdag.
Individuella scheman är typ av scheman som är individanpassat för en person. Den
personliga preferensen om vilken arbetstid personen vill ha prioriteras framför rättvisan i
denna typ av schema.
Schema med ett proportionellt arbetstidsuttag baseras på ett rullande schema och
kombineras med ett annat schema för lätta helgdagar, så kallat lätthelgschema. När
speciella dagar eller perioder inträffar, så gäller de arbetstider som skapats enligt
lätthelgschemat istället för det rullande schemat. Schemat medför minskad bemanning
under helgdagar som det rullande schemat annars inte tar hänsyn till.
Årsschema skapas, till skillnad från det rullande schemat, för ett år i taget. Individuella
arbetstider för varje dag planeras för hela året. Det förekommer ett regelbundet mönster
av hur arbetsdagar och fridagar placeras i ett schema. En positiv egenskap med ett
årsschema är att man kan anpassa schemat efter helgdagarna som infaller under olika
dagar på året, samt att det blir enklare att göra beräkningar av medarbetarnas arbetstider.
När personalbehovet varierar säsongsvis kan årsschemat också ändras så att arbetstiderna
läggs ut för att täcka varierande behov under säsongen till exempel under vinter- och
sommarmånader.

I Glover och McMillan (1986) finns en beskrivning av ett enkelt och ett komplicerat
schemaläggningsproblem. I den första beskrivningen ska fridagar och arbetsdagar planeras. Med
ett sådant arbetstidsschema arbetar varje anställd på ett standardskift med varierande starttider.
Ett krav för ett schemaläggningsproblem med standardskift är att det finns ett tillräckligt antal
tillgängliga anställda till de tjänster som finns under dagen. Antalet anställda måste möta det
varierande behov som uppkommer från dag till dag i den aktuella tidsperioden. I ett komplicerat
schemaläggningsproblem handlar det om att konstruera ett skiftschema som har varierande längd
på arbetsskiftet samt olika starttider respektive sluttider för arbetet.
Enligt Glover och McMillan (1986) kan ett typiskt arbetsskift i ett schemaläggningsproblem
kategoriseras genom att specificera följande attribut:





Starttid
Längden på arbetstiden
Antal raster
Placering av raster

2.2 Matematiska begrepp inom operationsanalys för
personalschemaläggningsproblem
Operationsanalys eller Operational Research från engelskan är läran om formulering och
modellering av komplexa system, styrningsproblem med matematiska modeller samt analys av
dessa problem i syfte att finna möjliga lösningar.
En typisk matematisk optimeringsmodell innehåller följande delar: beslutsvariabler, bivillkor
och målfunktion. Variablerna representerar beslut som ska fattas. Bivillkoren specificerar
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begränsningar, interaktioner och allt annat som begränsar variabelvärden i modellen.
Målfunktionen kvantifierar beslutskonsekvenserna av maximering eller minimering
Optimeringsmodeller söker de bästa variabelvärden som kan maximera eller minimera
målfunktionens värde. Variabelvärden begränsas av bivillkoren som uttrycker gränser för
möjliga lösningar.
En giltig lösning är ett val av variabelvärden som uppfyller alla krav i bivillkoren. Optimala
lösningar är giltiga lösningar som ger bästa resultat i målfunktionen i förhållande till vad andra
giltiga lösningar ger.
En optimeringsmodell är ett linjärprogrammeringsproblem om målfunktionen och alla
bivillkorfunktioner är linjära. Linjärprogrammeringsproblem förkortas till LP. Ett heltalsproblem
är ett problem där någon av beslutsvariabler endast kan anta heltaliga värden. Om heltalskraven
på variablerna tas bort i ett heltalsproblem kallas detta problem LP-relaxation (Rardin, 1998).

2.3 Arbetsschema i olika transportbranscher
Schemaläggningsproblem är ett välkänt problem inom operationsanalysen. Att skapa lämpliga
sekvenser av arbetspass i ett personligt schema är en viktig problemformulering vid
schemaläggning inom olika branscher. Att tillämpa ett schemaläggningsproblem matematiskt ger
ett stort antal giltiga lösningar. Det finns många regler som till exempel bransch och lokala avtal
som bestämmer hur arbetspassen kan följa efter varandra. Antal tillåtna sekvenser i det lösta
schemat kan därför vara stort (Lundgren, m.fl. 2008).
Ernst m.fl., (2004) presenterade en litteraturstudie på underliggande matematiska modeller
och lösningsmetoder bakom olika datorprogram för att lösa schemaläggningsproblemet i
transportföretagen. Enligt deras studie har olika industrier och organisationer sin unika karaktär.
Skillnaden i karaktär medför att olika matematiska modeller och lösningsalgoritmer tillämpas för
att konstruera schema för enskilda applikationsområden. Schemaläggning för
transportmarknaden, till exempel flygbolag, järnvägar, kollektivtrafik och bussar, involverar
gemensamt tidsmässiga och rumsliga karaktärer. Alla arbetsuppgifter inom de nämnda
branscherna har koppling till tidtabell.
För att schemagenerering ska vara möjlig för personal som jobbar inom järnvägs-, buss- och
flygbolag ska det finnas en tillgänglig tidtabell. I tidtabellen specificeras en enskild resa mellan
en start- och en slutstation. Varje resa skapas utifrån ett transportbehov mellan olika noder i ett
transportnätverk, anläggningars tillgänglighet och kapacitet samt en avvägning mellan
servicekvalitet och driftkostnader. Resultatet av en tidtabellsgenerering är en mängd av resor
under en planeringsperiod. För godstågtransporter representeras varje resa med ett tågnummer,
starttid och startstation samt sluttid och slutstation för tåget (Elizondo m.fl., 2009).
Bemanningsplanering inom järnvägsgodstransporter tycks vara en stor utmaning. Detta är
delvis på grund av att verksamheten för järnvägstransporter är komplex och
bemanningsproblemet är stort. Många korta arbetspass samt stopp mellan stationer ger fler
lösningar på scheman. Många lösningar resulterar ofta också i en modell som har omfattande
data. För att kunna hitta en tillräckligt bra lösning inom en rimlig beräkningstid krävs också
avancerade metoder. I en jämförelse mellan arbetsschema i järnvägsgodstransporter och
flygföretag så är antalet arbetsuppgifter betydligt fler i det förstnämnda. Utöver varierande
arbetsuppgifter har lokförare ofta kunskap om flera loktyper. Vid ytterligare jämförelse mellan
godstågs- och persontågsbemanning så skiljer sig godstågsbemanningen både i storlek och i
modelleringssätt. Den främsta skillnaden mellan person- och godståg är att godståg trafikerar
över hela dygn, sju dagar i veckan. En stor andel persontåg kör bara under dygnets ljusa timmar
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förutom nattåg. En annan stor utmaning vid schemaläggning för järnvägspersonal är att
konstruera arbetsskift som i praktiken är robusta mot trafikstörningar (Jütte, m.fl., 2011).
Även inom samma bransch ser schemaläggningsproblem olika ut i olika länder. Ett exempel
är Australien där avståndet mellan två stationer är långt tidsmässigt och geografiskt för
persontågstrafik. Avstånden leder till att en resa från en station till en annan kan ta ett helt
arbetsskift. Dessa långresor förekommer frekvent. Följaktligen blir utformning av arbetspassen
annorlunda. Vissa arbetspass kan ta cirka en och halv dag, korta raster inkluderat, för att komma
tillbaka till hemmastationen. Samtidigt kan andra arbetspass vara sju dagar långa med längre
raster mellan resorna (Ernst m.fl., 2001). Därför är valet av en lämplig matematisk modell och
lösningsalgoritm beroende av den särskilda strukturen i schemaläggningsproblemet (Caprara
m.fl., 1997).
Inom operationsanalys kan schemaläggningsproblem generellt lösas i två steg (Lundgren,
m.fl., 2008):
1.
2.

Bestämmer antal personer som behövs för varje jobbkategori och för en typisk dag.
Konstruera arbetstidsschema för personal.

I steg ett ska personalbehovet beräknas. Man tar reda på hur många personer av varje
jobbkategori som behövs och ett lämpligt antal arbetsskift för att täcka arbetsbehovet. I detta steg
sker omvandling mellan känd eller prognostiserad efterfrågan till ett personalbehov. Nobert och
Roy (1998) visar en sådan tillämpning som använts i en schematillämpning av godshantering vid
en flygplats. I Norbert och Roys exempel är efterfrågan för en given period, till exempel en dag,
bestämd av mängden flygtrafik. Det kan vara antalet avgångar och ankomster för dagen.
Efterfrågeutjämning utförs sedan för att erhålla efterfrågan per tidsenhet på dygnet. Men att
uppskatta personalbehovet utifrån efterfrågan är ändå svårt. Det finns egenskaper på kolli, som
varierande antal och storlek, på varje sändning och mottagning som försvårar tillsättningen av
personal. Med hjälp av ett histogram, som baserar resultatet på produktivitetsmätningar, kan det
presentera det antal personer som behövs per tidsenhet på dygnet.
I steg två tilldelas schema till personer. Behovet av arbetskraft som tagits fram i föregående
steg ska täcka olika tider och samtidigt möta personalens preferenser. Förutom hänsyn till
personalens preferenser, bör arbetet också fördelas rättvist bland personalen och tillfredsställa
alla restriktioner som finns på arbetsplatsen (Ernst m.fl., 2004).

2.4 Tjänstgöringsturer och tjänstgöringsschema för tåg
Baserat på de två ovannämnda generella stegen i föregående avsnitt kan
schemaläggningsproblemet i ett stort transportnätverk på motsvarande sätt delas upp i två faser
(Ernst m.fl., 2001):
1. Crew pairing eller crew scheduling (skapa tjänstgöringsturer)
2. Crew rostering (skapa tjänstgöringsscheman)
Crew pairing är att konstruera ett arbetspass på ett sådant sätt att tidtabellen täcks tillräckligt.
Produktionsbehovet översätts till ett antal arbetspass och varje arbetspass består av en eller flera
arbetsuppgifter eller resor. I figur 2-1 visar ett exempel av tidtabell, där 8 resor genereras på ett
dygn och var och en har sin specifika start- och sluttid. Resa T1 och T2 kan inte kombineras på
grund av att det är omöjligt för personal att hoppa på resan T2 innan resa T1 har slutfört.
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Figur 2-1. Resor som finns under ett dygn. Varje linje representerar en resa mellan en
start- och slutdestination där avgångs- och ankomsttid kan läsas från x-axeln. Källa:
Caprara m.fl., 1997, Modifierad.

Resorna i exemplet kan sedan konstrueras så att de kan klaras av på 4 arbetspass, se figur 2-2.
Konstruktionen av arbetspassen som visas i figur 2-1 och 2-2 är ett förenklat exempel. Det
innebär att arbetspassen i verkligheten ska konstrueras med avseende på karaktär och
kompetenskrav på arbetsuppgifterna samt på hur resorna placeras geografiskt. Vid slutet av varje
arbetspass ska personalen kunna återvända till sin bas- eller hemmastation.

Figur 2-2. Arbetspass som täcker tidtabellen för en dag. Varje arbetspass består av
exempelvis två resor. Arbetspasset påbörjas och avslutas på samma geografiska plats.
Källa: Caprara m.fl., 1997, Modifierad.
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I crew pairing-fasen är det endast en kort tidsperiod som behöver planeras, till exempel en dag.
Arbetspassen har under Pairing-fasen inte tilldelats till enskilda medarbetare (Ernst m.fl.,2001).
Kostnadsbesparingen under Pairing uppnås genom att hitta en smart sekvensering av
arbetsuppgifterna så att de totala arbetspassen är minimala.
Crew rostering är en process som innebär att arbetspassen som är generade i crew pairingfasen sekvenseras tillsammans för att forma ett schema för varje medarbetare. I denna fas
behöver en längre tidshorisont beaktas, det vill säga flera veckor eller en längre period. Under
crew rostering-fasen får hänsyn tas till flera faktorer. Det kan vara arbetsregler där stor hänsyn
tas till säkerhetsvillkor, företagets kollektivavtal och eventuella individuella preferenser (Ernst
m.fl., 2001).
I många programvaror är crew pairing och crew rostering utförda i separata planeringsfaser.
Det finns även litteratur som presenterar integrerade optimeringsmodeller för att lösa crew
pairing och crew rostering problem i en fas (Ernst m.fl., 2001).

2.5 Tjänstgöringsturer och tjänstgöringsschema inom flygbranschen
Inom flygbranschen finns liknande frågeställning och problem för schemaläggning som för tåg.
Green Cargo använder samma kommersiella verktyg, The Carmen Crew Rostering system, för
tjänstgöringstillsättning som många stora flygbolag använder (Kohl och Karisch, 2004). Därför
ägnar detta avsnitt åt att återge ett kort inblick i schemagenereringen inom flygbranschen. Det
två tillvägagångssätt att skapa tjänstgöringsschema som beskrivs av Abdelghany (2009), är



Schema med bud
Individuellt schema

För schema med bud skapas anonyma scheman i förväg. Varje schema består av ett antal
tjänstgöringspass och ledigheter samt inplanerad semester och utbildning. Varje medarbetare får
välja ett schema enligt en senioritetsordning, alltså den med längst tid på tjänsten och högst
kompetens får välja först. Genom detta sätt får varje person vetskap om vilket schema de
kommer att få vid tilldelningen av planeringen.
Med ett individuellt schema lämnar personalen in sina preferenser i förväg. När schemat
sedan konstrueras för all personal planeras schemat så att det försöker uppfylla alla önskemål.
Med denna metod ska schemat och arbetsfördelningen vara rättvis bland personalen. I denna
metod vet personalen inte vilket schema de ska få förrän schemat konstruerats. Det kan då uppstå
konflikter mellan personalens preferenser. Av den anledningen har regler införts som baseras på
senioritetsordning. Tillfällen då en sådan ordning tillämpas är när konflikter uppstår om det
arbetspass som flera personer har önskat att få. Då tilldelas passet den medarbetare som har
arbetat längst och därmed får sina önskemål uppfyllda.

2.6 Komponenter som påverka ett schema
Ett arbetstidsschema har många faktorer och arbetslagar att ta hänsyn till. Avsnitt 2.6.1 och 2.6.2
kommer att ge en beskrivning på dessa beståndsdelar.
2.6.1 Viktiga faktorer vid konstruktion av arbetstidsschema
Ett skiftarbete medför ofta morgonskift med tidig start och nattskift med förkortad sovtid
(Åkerstedt, 1995). Denna form av arbete är mer vanligt förekommande inom industrin med 24
timmars produktion (Paech m.fl., 2010).
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Den främsta faktor som hänsyn bör tas till vid schemakonstruktion är människans naturliga
dygnsrytm. De flesta medarbetare är tröttare på natten än på dagarna. Tröttheten ackumuleras
och minskar möjligheten att ta igen sömn. Vid planering av schema är det viktigt att vara
medveten om att uttröttning hos medarbetarna ger upphov till ökat risktagande med olyckor som
följd (Gander m.fl., 2009). För att konstruera ett arbetstidsschema med skiftarbete som har
minimal påverkan på de anställda måste främst arbetslagar och avtal följas. Arbetslagar och avtal
utgör restriktioner som reglerar arbetstid respektive ledigheter och påverkar hur trött en
medarbetare kan bli.
Det finns även andra faktorer som måste övervägas och utvärderas. Faktorer som kan
analyseras är exempelvis längden på ett arbetsskift, antalet efterföljande arbetsskift och
tillhandahållande av raster under arbetet (Folkard och Tucker, 2003).
Paech m.fl.(2010) har utfört en studie på hur skiftarbetscheman påverkar sömnen. Studien
visar att den totala sovtiden under en fridag är signifikant längre än den efter ett dagtidsarbete
eller nattskiftarbete. Samma studie visar också att sömnmängden mellan skiften är mindre än vad
som anses vara tillräcklig. Således kan flera på varandra följande skift leda till ackumulerad
sömnbrist och den längre sovtiden under fridagar är ett tecken på återhämtning ifrån sömnbrist.
Tillräckligt många fridagar är viktigt för återhämtning för kroppen. Genom att ha längre och
tätare ledighet ökar chansen för återhämtning från sömnbrist som ackumulerats under
arbetsveckan. Vidare har Gander m.fl.(2009) påpekat att aktiviteter utanför arbetstiden borde
beaktas i ledighetsplanering mellan arbetsskiften, såsom pendlingstid till och från arbete som kan
förkorta egentlig vilotid.
En annan viktig faktor vid schemakonstruktion är
att
lösningen på
schemaläggningsproblemet ska vara praktisk och inkludera preferenser hos personalen. Ett
viktigt kännetecken för en sådan lösning är att hänsyn har tagits till heterogenitet bland de
anställda. Det kan vara olika kompetens, tillgänglighet och övriga preferenser. Varje anställd har
skilda typer av kompetens med olika skicklighetsnivå som utgör begränsning för tilldelning av
arbetsuppgift. Eftersom kompetens är en förutsättning för att kunna utföra arbetsuppgifter så
måste hänsyn tas till kompetensen vid schemaläggningen. Varje anställd har också olika
tillgänglighet samt preferenser som specificerar vilken dag och tid en anställd kan arbeta. Under
schemaläggningen behöver planeringsprocessen, utförd av människa eller maskin, ta hänsyn till
förändrad personaltillgång och matcha den mot produktionsbehovet som också kan förändras.
Det händer att under en viss period finns det fler tillgängliga personer i förhållande till behovet
eller tvärtom. En bra schemalösning bör ta till vara medarbetares olika preferenser i samband
med olika behov under varierande faser i arbetslivet (Glover och McMillan, 1986).
Alla industriella föreskrifter som associeras med relevanta överenskommelser på lokala
arbetsplatser måste observeras under processen för schemaläggning. De arbetslagar och avtal
som påverkar schemaläggningen gör planeringen till ett komplext problem. Orsaken till att det
blir mer komplext är den unika karaktären hos olika industrier och branscher som gör att
speciella matematiska modeller och lösningsalgoritmer behöver utvecklas för olika
applikationsområden. Dessutom kan lagar och avtal förändras med tiden. Forskning om
sociologiska och psykologiska effekter av olika typer av scheman kan påverka
schemaläggningen genom att påverka lagstiftning av lämpliga arbetsregler. Därför är det viktigt
att följa förändringar och konstruera schemat efter de aktuella föreskrifterna (Ernst m.fl., 2004).
Ovannämnda faktorer utgör olika begränsningar för optimeringsproblem. Dessa restriktioner
utformas antingen som hårda regler eller mjuka regler i modelleringen. De hårda reglerna såsom
anställningskontrakt och arbetslagar måste uppfyllas medan de mjuka kan brytas trots att dessa
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regler kan vara önskvärda att uppfylla. Modellering av mjuka regler innebär vanligtvis införande
av straffpoäng i målfunktionen (Ernst m.fl., 2004). Straffpoäng ger en ökad kostnad på
schemalösningen.
2.6.2 Regler och restriktioner vid konstruktion av arbetstidsschema
Regler som beaktas vid schemakonstruktion baseras på arbetslagar, lokala överenskommelser
mellan företagen och facket samt regler som företagen själva skapar i syfte att anpassa
planeringen till den egna verksamheten. Regler oavsett typ utgör bivillkor i en matematisk
optimeringsmodell. Kohl och Karisch (2004) beskriver olika regler som används i crew rostering,
vilka benämns som horisontella, vertikala eller artificiella och beskrivs nedan.
Horisontella regler begränsas till ett schema och en person. Några exempel på horisontella
regler är krav på kompetens och tillgänglighet. Ett arbetspass kan inte delas ut till en person om
hen inte är behörig att utföra arbetsuppgifterna eller om det föreligger en förplanerad ledighet.
Vilodagar och vilotid mellan arbetspass avgör också ifall två arbetspass kan följa efter varandra.
Till exempel försäkrar anställningsavtal (Green Cargo, 2010) att medarbetare får en tillräcklig
viloperiod mellan två arbetspass och rimligt antal arbetspass under en tidsperiod. Ytterligare
finns det ackumulerande värden som utgör horisontella regler. Exempel på sådana kan vara
sammanlagd arbetstid och arbetsdagar över en tidsperiod. Avtalsmässiga regler, till exempel
fackliga avtal, är i de flesta fall horisontella regler som inte får brytas.
Vertikala regler tar hänsyn till kombinationerna av flera scheman. Detta kan till exempel vara
att vissa personer måste samarbeta när det behövs flera personer eller olika kompetens på ett
arbetsuppdrag. Globala begränsningar som är krav för hela lösningen är delvis vertikala, till
exempel hur mycket schemat får kosta totalt och hur nöjda medarbetarna är med schemat.
Artificiella regler introducerar ytterligare krav som kan utesluta sämre lösningar genom att
återspegla kvaliteten. De artificiella reglerna är inte tvingande och är i de flesta fall baserade på
planerarens erfarenhet. Med tilläggsregler kan en bättre bemanningsplan skapas genom att
utesluta påfrestande individuella scheman. En sådan påfrestning kan vara korta vilotider med 8
timmar mellan arbetspass ett visst antal gånger under planeringsperioden. Schema med kort
vilotid kan undvikas genom att införa en hög straffpoäng istället för att helt förbjuda förekomsten
av sådana pass i schemat.

2.7 Värdering av schemat
Kvalitet på ett schema kan bedömas subjektivt av individer eller på ett mer objektivt sätt med
klart definierat målsättning. Avsnitt 2.7.1 och 2.7.2 ger en närmare beskrivning.
2.7.1 Bedömning av arbetstidsschema
Enligt Björklund (1990) fördelas personalstyrka över dygn, vecka, månad och år i en verksamhet
med arbetstidsscheman. Bedömningen av arbetstidsschema beror på vilka aspekter inom
schemaläggningen som avses. Exempelvis ska yttringar vid schemaläggning inom hälso- och
sjukvård från patienterna och personalen samt ansvariga värderas vid en
schemakvalitetsbedömning. Patienterna kräver att det finns tillräckligt med personal som gör det
möjligt att erbjuda vård med god kvalité. Personalen i verksamheten vill ha det mest
individanpassade arbetstidsschemat samtidigt som arbetsbelastningen är rimlig. De ansvariga för
verksamheten vill se över den ekonomiska delen så att bästa möjliga vård erbjuds till lägsta
kostnad. Olika gruppers intressen kan hamna i konflikt med varandra. Enligt Björklund skapas
det bästa schemat genom att man lyckas väga samman kraven från alla intressenter som påverkar
varandra.
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Kvaliteten på ett schema kan mätas i form av dess operativa kostnad och hur väl schemat
uppfyller personalens preferenser. Varierande mål i den senare kategorin hänvisas till
livskvalitetsmål och kan bedömas olika av olika medarbetare (Ernst m.fl., 2001).
I schemaläggningen för järnvägspersonal i Holland ingår det att ett individuellt schema
skapas som i första hand ska ta hänsyn till semester och de specifika förutsättningarna som varje
anställd har. Det går också att konstruera flera scheman som är individuella för att sedan tillämpa
något slags val för vilket schema som den anställda ska ha. Dessutom finns det rullande scheman
där alla har roterande arbetstider (Hartog, m.fl., 2009).
Det har förekommit diskussioner om kvaliteten på schemaläggningen vid holländska
järnvägsbolag. Bedömningen av schemalösningen baseras på flera konkreta mått. Det kan vara
antalet lediga dagar mellan två tjänstgöringsperioder, antalet liknande tjänster som följer efter
varandra och hur lediga dagar sprids ut i schemat (Hartog, m.fl., 2009).
Målet som man vill uppnå i ett schemaläggningsproblem kan stå i konflikt mellan att skapa
ett rättvist schema och samtidigt försöka uppfylla individens önskemål. En lösning som föreslås
av Eveborn och Rönnqvist (2004) är att lägga olika vikt på varierande mål. Vidare diskussioner
om multipla målfunktioner återfinns i avsnitt 2.9.
2.7.2 Kvantifierbar målsättning av schemaläggningsproblem
Det finns normalt fyra typer av mål i crew rostering-problemet. Målen relaterar till finansiella
kostnader, schemalösningens robusthet, rättvist schema och uppfyllandegrad av önskemål. När
problemet modelleras matematisk kan några mål i de flesta fall kombineras med varandra till en
enda målfunktion. Ett annat tillvägagångsätt är att någon eller några mål utformas som bivillkor
och en ny målfunktion formuleras (Kohl och Karisch, 2004). De olika målen beskrivs kortfattat i
följande text.
Det vanligaste målet för problemformulering för personalschemaläggning är att minimera
kostnader. En stor del av kostnadsproblemet kan ofta relateras till svårigheter att tillsätta personal
på obemannade aktiviteter, som inte sällan är det viktigaste målet vid schemaläggning. Förslag
som finns på att lösa obemannade aktiviteter kan vara att be personal att utföra övertidsarbete, att
använda reserver, att anställa fler medarbetare eller att ställa in aktiviteten. Kostnaderna som är
relaterade till sättet att lösa obemannade aktiviteter är ett exempel på en kvantifierbar kostnad av
ekonomisk karaktär. Kostnaden för en obemannad aktivitet kan också representeras med
straffpoäng som avspeglar bemanningsmålet. Ett exempel är straffpoäng på obemannade
arbetsuppdrag. Straffpoängen för obemannade arbetspass kan beräknas med matematiska formler
som kan vara en funktion som har aktivitetstyp och arbetslängd som parameter.
Övertidsrelaterade ersättningar är ytterliggare en faktisk kostnad som bör hållas nere. I de
flesta fall betalas de fast anställda ett bestämt belopp per månad. Överskrids den ordinarie
arbetstiden ersätts övertidsarbete i form av pengar eller kompensation i form av tid. Därför ska
övertid undvikas eftersom vissa får arbeta extra timmar samtidigt som andra får mindre arbetstid
än det som är överenskommet för anställningen. Det finns också de som har deltidsanställning
och betalas per arbetad timme. Att minimera kostnaden för de deltidsanställda ingår i målet man
vill uppnå med optimerade scheman (Kohl och Karisch, 2004).
Robusthet är ett annat mål i schemaläggningsproblemet. Detta kan vara att undvika svåra
scheman som till exempel kan öka sjukfrånvaro. De scheman som kan orsaka sådana problem är
de som ständigt ligger på gränsen för vad reglerna tillåter, till exempel arbetstid. Genom att lägga
straffpoäng på svåra scheman, kan de förbättras genom att sträva efter scheman med marginal.
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Andra svårigheter med robusthet i schemaläggning finns. Det kan vara kompetenskraven mellan
arbetspass och reservpass. Om det finns skillnader på kraven mellan passen kommer
reservpersonalen i praktiken inte kunna användas (Kohl och Karisch, 2004).
Trafikstörningar på godstransport på järnvägar kan få icke önskvärda effekter och sprida sig
från ett tåg till nästa tåg. För att undvika signifikant påverkan för scheman vid störningar, bör
schemarobusthet uppnås i crew pairing fasen. Två tillvägagångssätt används i programvaran för
schemaläggning vid det tyska transportföretaget DB Schenker. Det ena tillvägagångssättet är att
inkludera bufferttid i ett arbetspass som innehåller tågbyte. Det andra sättet är att undvika att
skapa arbetspass som innehåller täta tågbyten (Jütte m.fl., 2011).
Att skapa ett schema som är så rättvist som möjligt för de anställda är ett av målen i
schemaläggningsproblem (Eveborn och Rönnqvist, 2004). Ett schema där arbetsbelastningen
fördelas jämnt är rättvist. Bedömningen kan utgå ifrån de kriterier som motsvarar de attribut som
återfinns i varje schema. Ett kriterieum på ett attribut kan vara ett bestämt antal arbetstimmar,
lediga dagar, arbetspass med tidig tjänstgöring eller nattskift. I ett rättvist schema strävas det
efter att ha en jämn spridning på de attributvärden som berör de anställda som har samma
arbetsavtal.
För att implementera kriterier för jämn arbetsfördelning har straffpoäng införts på avvikelse
från genomsnittliga värdet. Funktionen kan vara icke-linjär eftersom stor avvikelse kan vara
värre än flera små avvikelser (Abdelghany m.fl. 2009, Kohl och Karisch, 2004).
Uppfyllnadsgrad av önskemål är ett annat mål. Målet är att i schemaläggningen förbättra
personalens livskvalitet. Ett av tillvägagångssättet är att maximalt uppfylla deras preferenser. En
anställd kan uttrycka sina önskemål på vilka dagar eller tider som personen vill arbeta eller inte
innan planeringsprocessen startas. Systemet försöker då att placera arbetspass så nära
önskemålen som möjligt. Straffpoäng läggs på avvikelse från önskemålschemat.
Individuella preferenser kan alternativt uttryckas som att en person föredrar ett visst specifikt
schema framför andra. Alternativa scheman poängsätts. Om schemaläggningen baseras på
önskemålen av schemaförslag, kan schematilldelningen ske i en strikt senioritetsordning (Kohl
och Karisch, 2004).

2.8 Matematisk formulering av schemaläggningsproblem
I crew rostering-problemet är antalet aktiviteter eller arbetsuppgifter förutbestämda. Det som
behöver göras är att planera resurser eller personal för att utföra dem. Därmed kan crew
rostering-problem formuleras som uppdelningsproblem där flera aktiviteter eller arbetsuppgifter
behöver tillsättas av resurser och personal och där varje arbetsuppgift täcks av exakt en person.
Den grundläggande matematiska modellen för uppdelningsproblem har följande beslutsvariabel:

Givet en mängd av aktiviteter K och en mängd av resurser som betecknas I. Då är J beteckning på
en mängd av alternativa scheman.
En förenklad modell kan nu presenteras (Lundgren m.fl., 2008):
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Målfunktionen (1) minimerar den totala kostnaden för samtliga scheman. Kostnaden kan
representera den faktiska ekonomiska kostnaden eller i form av en straffpoäng för att använda
schemat. Bivillkor (2) avgränsar till att exakt ett schema måste tilldelas varje anställd. Bivillkor
(3) avgränsas till att varje aktivitet blir schemalagd exakt en gång i lösningen av problemet.
Strukturen av bivillkormatrisen visas nedan i figur 2-3. Antal bivillkor är summan av
absolutbeloppet av I och K.

Figur 2-3. Bivilkormatrisen för målfunktionen.

I praktiken kommer inte samtliga aktiviteter kunna bemannas. Målet för bemanningsplaneringen
blir att minimera antalet obemannade turer. Utifrån den grundläggande matematiska modellen
för uppdelningsproblem som beskrivs ovan kan en ny modell (Andersson, 2004) formuleras:
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Målfunktionen (4) består av två termer. Den ena termen är summan av kostnaderna för samtliga
scheman medan den andra är summan av kostnaderna för obemannade turer. Koefficienterna cj,
j J, på målfunktionen är kostnad för att använda schemat j. Koefficienterna vk, k K, baseras på
aktivitetens typ och längd. Målfunktionen är en sammansättning av de bemanningsmål som
nämnts i avsnitt 2.7.2.
Bivillkoret (5) ser till att varje förare får ett exakt schema. Bivillkor (6) beskriver att varje tur
blir schemalagd antingen exakt en gång eller så blir den/de obemannade i lösningen.

2.9 Multipla målfunktionsproblem
I schemaläggningsproblem kan lösningen utvärderas olika av olika intressegrupper som berörs
av schemat. Av den anledningen har man flera mätningkriterier på lösningsförslaget för att
bedöma resultatet på ett praktiskt problem. En del kriterier kan modelleras som bivillkor för att
begränsa lösningen medan andra kriterier kan representeras som en målfunktion med en enda
kostnad. Det uppstår ofta problem då flera mål av olika karaktär inte kan reduceras till en enda
målfunktion med gemensam kostnadskala. Till exempel kan kostnad på olika lösningar
bestämmas med verkliga värden i form av timmar och minuter eller kronor och ören. Men
lösningar på personlig preferens kan graderas med en skala från 1 till 5. Det finns ett
tillvägagångssätt som kallas för optimering med flera målfunktioner (på engelska multiobjective
optimization) som syftar till att lösa just ett sådant problem (Rardin, 1998).
Det är en stor utmaning att hitta en lösning i en optimeringsmodell, som innehåller flera
målfunktioner, där varje målfunktion får en optimal lösning. För att snabbt kunna få en
användbar lösning förenklas modellen till en sekvens av optimeringsproblem som bara innehåller
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ett mål i varje delproblem. Rardin (1998) förklarar två metoder varav den ena är på engelska
preemptive optimization. I denna metod tas målfunktionerna en i taget. Det viktigaste målet
optimeras först, sedan optimeras det mindre viktiga målet och så vidare. Den andra metoden för
formulering av optimeringsmodellen med flera mål är att sätta samman målfunktionerna till en
enda målfunktion som en viktad summa.
Optimeringsmodellen med flera målfunktioner söker antingen maximala eller minimala
värden på problemets målfunktioner. Men det kan också vara en kombination, minimera en
målfunktion som redan har ett lågt värde medan en annan målfunktion maximeras med ett ännu
högre värde. Om lösningen har uppnåtts med ett bra resultat i det ena målet, kan processen av
lösningssökningen ändå fortsätta med samma prioritering eller vikt på detta mål. Ett
tillvägagångssätt för att påskynda lösningsprocessen och hitta realistiska lösningar i en
optimeringsmodell med fler målfunktion är så kallad, goal programming (Rardin, 1998, s. 387).
I goal programming bestämmer en beslutsfattare nivån på en lösning. Denna nivå är ett speciellt
värde som sätts upp i en eller i flera målfunktioner. Detta är också en nivå som beslutsfattaren
tycker är tillräckligt bra. När nivån är nådd kommer följaktigen lösningssökningen kunna
fokusera på de övriga målen.

2.10 Lösningsmetod för schemaläggningsproblem
Schemaläggningsproblem är en typ av heltalsproblem. Svårighetsgraden med att finna en lösning
på ett heltalsproblem beror på antalet heltalsvariabler samt på problemets struktur. Redan vid ett
relativt enkelt problem kan schemaläggningsproblem vara svårlösta trots få antal variabler
inblandade. Dessutom finns det olika typer av regler som resulterar i ett antal bivillkor som är
avgörande för problemets struktur. Lösningsmetoder som kan användas är bland annat
uppräkningsmetoder, relaxations- och dekompositionsmetoder och heuristiker.
Den enklaste uppräkningsmetoden är att beräkna alla giltiga lösningar och sedan utvärdera
dem mot varandra för att välja det bästa förslaget. Genom användning av denna
uppräkningsmetod märks ganska snart att det inte är en effektiv metod. Beräkningstiden kommer
att öka exponentiellt med problemstorleken, där antalet variabler har ett stort genomslag. I
praktiken skulle uppräkningsmetodik inte kunna lösa stora problem inom rimlig datortid. Många
exakta algoritmer har utformats som skulle kunna hitta optimala lösningar mer effektivt än en
fullständig uppräkning.
En sådan teknik kallas implicit uppräkning. Lösningsmetoden som kallas trädsökning (på
engelska branch and bound) är en viktig representant för denna teknik (Lundgren m.fl., 2008).
Med trädsökningsmetoden delas det ursprungliga problemet succesivt upp i mindre delproblem
för att avgränsa det tillåtna lösningsområdet. Sedan börjar man med en optimistisk uppskattning
av det optimala målfunktionsvärdet inom det område som begränsas av delproblemet. Samtidigt
konstrueras en pessimistisk uppskattning av den ursprungliga målfunktionen.
Trädsökningsmetoden är en uppräkningsmetod som görs på ett smart sätt. Genom att
kombinera optimistiska och pessimistiska uppskattningar utesluts lösningsalternativ som inte
leder till en bättre lösning. Härigenom har man kapat en del ointressanta sökningsområden och
onödiga sökningar kan undvikas (Lundgren m.fl., 2008).
Vilket delproblem som ska undersökas i den forsatta avsökningen beror på vilken
avsökningsstrategi som används. En avsökningsstrategi är djup-först-sökning. Med denna
strategi undersöks det delproblem som är uppdelad i ytterligare flera delproblem. Avsnitt 4.3 ger
en praktiskt beskrivning av metoden. Övriga strategier är bäst-först respektive bredd-först. För
närmare detaljer hänvisas läsare till Lundgren m.fl. (2008).
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Relaxations- och dekompositionsmetoder innebär en förenkling av det ursprungliga problemet.
Optimistiska uppskattningar av målfunktioner genereras av metoder som bygger på relaxation.
Skattningar av detta slag kan ge viktig information om heltalsproblemet, till exempel om en
lösning är ett globalt optimum eller ett lokalt sådant (Lundgren m.fl., 2008).
Dekompositionsmetoder utnyttjar relaxationsmetoder och delar upp målfunktionen i mindre
delproblem som sedan löses separat. Man väljer först ut en delmängd av bivilkoren eller
variablerna för att öka antalet under lösningens gång. Sedan kombinerar man de olika svar som
man får fram från delproblemen för att få den optimala lösningen (Lundgren m.fl., 2008).
Kolumngenerering är ett exempel på dekompositionsmetod och beskrivs grovt förenklat på
följande sätt:
Vid formulering av optimeringsproblemet konstrueras ofta alla variabler först. Fördelar med
det är att enklare kunna inkludera restriktioner på hur kombinationerna får se ut. Krav inkluderas
direkt i definitionen av variablerna och bivillkoren. Men för till exempel ett
ruttplaneringsproblem, formulerat som ett uppdelninsproblem, kommer det att generera en stor
mängd variabler med bara ett fåtal som har betydelse för optimallösningen. Kolumngenerering är
en lösningsmetodik som framställer de variabler som behövs under lösningens gång. För mer
utförligt och djupare beskrivning hänvisas läsare till Lundgren m.fl. (2008).
Heuristik är en teknik för att söka en lösning med en rimlig beräkningskostnad och tidsåtgång.
Denna teknik garanterar inte att lösningen som beräknas fram kommer att vara giltig eller
optimal. Heuristik-tekniken indikerar inte heller hur nära optimum lösningen är. Många
heuristiker är ofta problemspecificerade, alltså metoder som används för att lösa ett problem kan
inte tillämpas för ett annat problem. Några tekniker med heuristika ideer som grund är simulated
annealing, tabu search och genetic algorithms (Reeves, m.fl., 1995).

2.11 Programvaror för schemaläggning i olika branscher
Det finns många programvaror för schemaläggning för personal i olika branscher. De olika
programvarorna varierar alltifrån kalkylprogram till implementeringar av automatiska
schemakonstruktioner. Ett exempel på kalkylprogram är Excel som används vid manuell
planeringsprocess (Björklund, 1990). Programvaror för automatiska schemakonstruktioner
baseras på matematiska modeller och löses med effektiva optimerings- eller heuristiskalgoritmer.
Att manuellt beräkna varje individs arbetstid varje dag, sju dagar i veckan, tolv månader om
året är ett tidskrävande jobb. Speciellt vid omräkningsmomentet när man summerar timmar och
minuter. Man insåg tidigt fördelen med att använda dataassisterade programvaror för
schemaläggning. Det kunde snabbt summera, omvandla och presentera arbetstiden i timmar och
minuter över en begränsningssperiod (Björklund, 1990).
Portugal Railway installerade ett schemaläggningsverktyg, ESCALAS, år 1992. Verktyget
som kom till användning gjorde det möjligt att utföra schemakonstruktion antingen manuellt,
halvautomatiskt eller automatiskt.
Vid den manuella schemakonstruktionen kan ESCALAS användas för att verifiera att alla
regler uppfylls och informera planeraren när en regel bryts. Möjligheten till en snabb verifiering
av regler ökar effektiviteten i planeringsprocessen. ESCALAS genererar under tiden statistik om
schemat, som ger ett bra underlag för bedömningen av schemakvalitet (Ernesto och João, 1992).
Lentink m.fl. (2002) har studerat ett bemanningsplaneringssystem för cateringpersonal på
höghastighetståg. I studien konstateras flera fördelar med planeringssystemet. Utöver att
systemet skapar scheman som uppfyller alla krav får också planeraren en överblick över alla
existerande scheman genom användargränssnittet. I fallstudien kunde 2-5 % av tjänsterna sparas
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in jämfört med manuell planering. Det är frilagd resurs som kan komma till användning vid
frånvaro för att undvika övertidsarbete.
DB Schenker i Tyskland började i slutet av 2006 att implementera ett
schemaläggningsprogram TEO, Triebfahrzeugführer-Einsatz-Optimierung. Ungefär ”optimering
på motordrivet uppdrag” på svenska. Det är ett verktyg för strategisk bemanningsplanering. TEO
baseras på kolumngenereringsmetoden för att lösa problemet och kan generera scheman inom
rimlig tid. Sedan år 2010 har detta program använts inom produktionsplanering och
bemanningsplanering inom tågdivisionen. Med hjälp av programvaran för planering har både
operativa kostnader och tiden för planeringsprocessen sänkts signifikant. För att undvika
arbetsskift som innehåller övernattning, vila på annan ort än hemorten, inkluderar modellen
straffpoäng. Beräkningsresultatet visar att andelen arbetsskift som omfattar övernattning
minskats med hjälp av de varierande straffpoäng som finns i systemet. På så sätt förbättras
nöjdheten med schemat och planeringen kan få högre acceptans hos personalen. (Jütte, m.fl.,
2011)
I Kwan (2004) beskrivs ett system, BusTRACS, för schemaläggning av buss- och tågförare.
Kwan visar också exempel på hur ett komplext problem kan lösas och konstaterar även att det
finns fördelar med att använda datorassisterade verktyg i planeringsprocessen. Till exempel att
det är en lösning som ger en hög utnyttjandegrad av den tillgängliga arbetstiden. Lösningen ger
möjligheten att konstruera schema som även uppfyller ekonomiska krav. Det kan vara att
konstruera skift på ett sätt som sedan kan underlätta bemanningen.
Programvaran Carmen Crew Rostering är ett kommersiellt bemanningsplaneringssystem och
kom till användning första gången år 1995 av KLM, Royal Dutch Airlines. Sedan dess har detta
system börjat användas av flera flygbolag, både i Europa och i Nordamerika. I takt med att dess
popularitet ökade har systemet anpassats till järnvägsföretag, till exempel Green Cargo och
Deutsche Bahn.
Tillvägagångsättet att formulera komplicerade regler för ett stort antal bivillkor för att
generera en optimal lösning, har Carmen valt "generera och optimera"-principen (på engelska
generate-and-optimize) för modellering av regler och schemakostnader (Kohl och Karisch, 2004).
Systemet kallas även BP på Green Cargo och används för fallstudie i det här examensarbetet. I
avsnitt 4 kommer Carmen Crew Rostering-systemet att beskrivas närmare.
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3 Nulägesbeskrivning
3.1 Green Cargo
Green Cargo är ett svenskt logistikföretag som kör godstransporter, huvudsakligen med tåg
främst inrikes men också utanför Sverige. Företaget bildades 2001 då före detta Statens järnvägar
privatiserades och delades upp i olika aktiebolag. Green Cargo har omkring 468 lok, 2900
anställda och 5900 vagnar. Bland de anställda på företaget arbetar cirka 900 som lokförare och
700 som bangårdspersonal i produktionen. Inom produktionen arbetar lokförare och
bangårdspersonal dygnet runt, alla dagar på året med att köra runt 500 godståg för att uppfylla
kundernas behov och för att kunna utnyttja kapaciteten på det nationella järnvägsnätet. Övrig
personal ansvarar för relationer med kunder och stöd till övrig verksamhet. Det kan vara alltifrån
försäljning, kundservice, produktutveckling, framtagning av kundanpassade lösningar för
transportbehov, till marknadsföring, planering och för underhåll av lok och vagnar.
Bland kunderna finns flera stora företag inom basindustrin såsom Stora Enso men också
Volvo och IKEA. Den totala körda sträckan som Green Cargos godsvagnar producerar motsvarar
35 varv runt jorden varje dygn. Kapaciteten på järnvägsnätet fördelas mellan flera
tågtransportföretag. Green Cargo svarar för 54 % av godstransporterna på järnvägen (Green
Cargo, 2011).
Det ställer stora krav på att ha en fungerande bemanning dygnets alla timmar. Skiftande och
oregelbundna arbetstider förekommer ofta i personalens schema hos Green Cargo (Green Cargo,
2011). Denna rapport kommer att ge en närmare beskrivning av personalschemaproblematiken
hos Green Cargos bangårdar.

3.2 Bangård
I Sverige finns många större och mindre rangerbangårdar. Hallsbergs rangerbangård tillhör en av
de största (Banverket, 2006, s.9). Ordet ranger betyder ställa i ordning på franska. Vid rangering
sorteras och iordningställs vagnar med olika destination. Utformning av en bangård kan variera
och spåren som finns på varje bangård kan generellt uppdelas i tre områden, se figur 3-1.




Spår som är avsedda för att ta emot nyanlända tåg.
Spår för avgående tåg.
Övriga spår är avsedd för uppställning av rangerade vagnar.

Figur 3-1. Exempelskiss över en bangårds utformning med olika spår för olika skeenden i rangeringen.
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Alla bangårdar är uppbyggda med en genomgående lutning och det finns en mindre kulle,
växlingsvallen, som är den högsta punkten på bangården. Växlingsanläggningen förgrenar spåret
efter växlingsvallen till flera spår. När en grupp vagnar är isärkopplade vid växlingsvallen, rullar
vagnen av sin egen tyngd längs med ett uppställningsspår. Genom styrning av
växlingsanläggningen så hamnar vagnarna på olika uppställningsspår. Vilket uppställningsspår
vagnarna hamnar på till slut beror på vilket läge växlarna har. På modernare ombyggda
bangårdar finns det bromsar längs anläggningen. Bromsarna är datorstyrda för att vagnarna ska
rulla med kontrollerad fart längs uppställningsspåren.
Den mängd trafik som en bangård kan ta emot beror främst på den infrastruktur som finns
och på kapaciteten på bangårdsanläggningen. Godstrafiken delar tillsammans med persontrafiken
de befintliga spår som finns och då är efterfrågan på transportbehoven från kunderna en
betydande faktor som påverkar verksamheten. Vidare begränsar godsvagnar, som är oanvända
eller i väntan på vidare transport, kapaciteten på bangårdsanläggningen. Alla begränsningar vid
bangården gör att kapacitetsbehovet för rangering varierar under dygnet vid en och samma
bangård. Olika faktorer styr helhetsbehovet för rangering mellan olika bangårdar. Med sin
geografiska position fungerar Hallsbergs bangård som ett transportnav och har en kapacitet som
gör skäl för att vara en av Sveriges största.

3.3 Bangårdsarbete
Alla arbetsuppgifter vid järnvägen där personal arbetar på spårområdena kräver en speciell
utbildning med godkänt resultat. Det kallas för säkerhetstjänst och är något som alla arbetstagare
som arbetar i produktionen hos Green Cargo måste kunna. Att ha kunskap i säkerhetstjänst är en
av de grundläggande faktorer som begränsar möjligheten att ta in vikarierande personal utan
erfarenhet av arbete vid järnvägen. Arbetet vid bangården är diversifierade, där varje
arbetsuppgift kräver en viss kompetens. På grund av varierande arbetsuppgifter och
kompetenskrav blir det mycket komplext att lösa personalbrist eller frånvaro då ingen obehörig
utifrån kan ta arbetet. Möjligheten att utbilda personal med kort förvarning är begränsad då
utbildningstiden för att skaffa sig en specifik kompetens är lång.
Position

Arbetsuppgifter

Rangerledare

Styr över rangeringen

Skiftesledare

Leder rangeroperatörerna

Rangeroperatör

Arbetar med vagnar

Tabell 3-1. Översikt av olika arbetsroller vid en bangård.

De olika positionerna som beskrivs i tabell 3-1 visar de huvudsakliga uppgifter som finns och
som är generella för alla bangårdar.
Rangerledaren sitter i rangertornet som finns vid de större bangårdarna och har överblick
över hela bangården. Därifrån kan rangerledaren styra rangeringen genom att lägga om växlarna
så att rätt vagn hamnar på rätt spår. Rangerledarens arbetsuppgift brukar kunna hanteras av en
enda person på mindre bangårdar. Vid större bangårdar delas rangerledarens ansvar av flera
medarbetare. På bangården finns även skiftesledare som har ansvar att koordinera personal som
arbetar som rangeroperatörer. Slutligen finns rangeroperatörerna. Rangeroperatörernas
arbetsuppgifter varierar mellan olika bangårdar. Generellt är rangeroperatörernas främsta uppgift
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att rangera vagnarna innan lokföraren kommer och påbörjar sitt arbetspass. Rangeroperatörens
arbete utförs över hela bangården längs olika typer av spår.
Ett typiskt kompetenskrav för en rangeroperatör är till exempel kunskap om hur man
manövererar växlingsloken. Vagnar med olika destinationer som har ankommit till en bangård
placeras först på ett utdragsspår. Växlingsloket används sedan av rangeroperatören för att knuffa
vagnarna upp mot växlingsvallen. Väl på plats kopplas vagnarna isär gruppvis av
rangeroperatören. Växlingsloket kan antingen fjärrstyras genom radiostyrning eller köras av
rangeroperatören. När växlingen sker styr rangerledaren växelomläggningen så att vagnar som
ska vidare till samma destination hamnar på samma spår och i rätt ordning.
Rangeroperatörerna har även i uppgift att kontrollera säkerheten på vagnarna som rangeras.
Efter rangering kopplas vagnar ihop av rangeroperatören, bromsslangarna ansluts och
bromsarnas funktion testas. På de vagnar där skjutdörrar finns, kontrolleras deras funktioner så
att eventuella fel upptäcks och rättas till. När ett nytt tåg bildats så lämnas alla uppgifter om
lasten i vagnarna till lokföraren som ska köra tåget till nästa destination så att han kan ställa in
inställningar på loket.
Arbetsuppgifterna delas mellan rangeroperatörerna vid större bangårdar på grund av
varierande tåglängder och stora avstånd att röra sig på. Uppgifterna blir då indelade i fler
arbetsgrupper som kan resultera i att bara en grupp arbetar vid uppställningsspåret.
I bangårdspersonalens arbetsuppgifter ingår även hämtning respektive lämning av vagnar hos
kunderna. Det ska ske ett visst antal gånger inom ett förutbestämt tidsintervall. De kan åka själva
eller ibland tillsammans med en lokförare. Därmed finns det även kompetenskrav som kallas
linjekännedom för att kunna köra lok på järnvägslinjerna.

3.4 Riskfaktorer för arbete vid bangårdar
Järnvägen och bangården är en riskfylld arbetsplats. Olyckor som inträffar vid ett järnvägsspår
leder ofta till allvarliga konsekvenser och därför är det viktigt att säkerhetsföreskrifterna följs vid
arbete på eller vid spåren. Statistik från Trafikanalys (2011) visar att olyckor vid järnvägen där
verksamma arbetare varit iblandande omfattar mellan åren 2007 och 2011 14 personer som fick
allvarliga skador och 4 fall med dödlig utgång. Statistiken visar också att 28 personer fick skador
orsakade av tåg som var i rörelse, siffran inkluderar även olyckor utanför bangårdar. I samma
statistik rapporterades det också 27 incidenter vid växling med mera för hela järnvägsnätet.
De största riskfaktorerna med arbete vid järnväg är strömförande ledningar och tåg i rörelse.
Kontaktledningarna som försörjer loken med elkraft har en spänning på 15000 volt och därför är
det livsfarligt att komma nära en strömförande ledning. Dessutom finns det också risk att
elledningar, spår eller signalsystem skadas vid en olycka. Ett tåg i rörelse har lång bromssträcka.
För ett tåg med en fart på 130 km/tim är bromssträckan nästan 1000 meter.
Med dagens teknik kan vissa lok styras med radio. Därför kan ett stillastående
järnvägsfordon, lok och vagnar, börja röra sig trots att det inte finns någon förare i loket. Därför
är det viktigt att medarbetare som arbetar på bangårdar vet vad som gäller. Att gå under eller
mellan vagnar, vistas mellan uppställda vagnar och plattform, lastkaj eller liknande är väldigt
riskfyllt.
Risk finns också för halka eller för att fastna i spåret. Risken är större vid växlar och
växelkorsningar eftersom de kan fjärrmanövreras. Det är också svårt att bara med hörseln
uppfatta ett tåg som närmar sig eftersom spårbundna fordon kan rulla nästan ljudlöst och buller i
omgivningen kan dölja ljudet av ett tåg.
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3.5 Definitioner och arbetsregler i kollektivavtalet
För att kunna skapa scheman för verksamheten krävs även kunskap om de lagar och avtal som
gäller de anställda. Detta tillför extra komplexitet till schemaläggningsproblemet och gör det
svårare att lösa. Nedan redovisas några sammandrag av definitioner i kollektivavtalet kortfattat.
För fullständig beskrivning hänvisas till Green Cargo (2010) §6 Arbetstid Mom 1 Definitioner.










Arbetspass är en sammanhängande period av egentlig arbetstid och annan arbetstid som
helt tillgodoräknas som arbetstid.
Arbetsperiod är tiden från den egentliga arbetstidens början efter en viloperiod till den
egentliga arbetstidens slut före nästa viloperiod.
Arbetstid är tid då arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning samt raster som
understiger 30 minuter.
Begränsningsperiod är tidsperiod då arbetstagarens ordinarie arbetstid skall utjämnas till
genomsnittlig veckoarbetstid.
Fridagar innebär att en arbetstagare som arbetar helår ska ha ett antal fridagar eftersom
arbetstagaren kan vara tvungen att arbeta lördagar och söndagar som annars ska vara
arbetsfria. De fridagar som en arbetstagare ska ha planeras för ett år om ingen annan
överenskommelse gjorts. Ett antal fridagar är motsvarande de helgdagar som är vardagar
såsom nationaldagen.
Fridagsnyckel är den planering som planeras en gång om året. Fridagsnyckeln gäller för
ett år där de lediga fridagarna har planerats. Denna är bestämd och kräver förhandlingar
för att förändras.
Helg är helgdag som infaller måndag till och med fredag, till exempel Långfredagen som
alltid är en fredag. Markeras med röd färg i kalendern.
Lätt helgdag är dag som ingår i begreppet helg. Ett exempel på en lätt helgdag är
julafton som hör till en helg men som egentligen är en vardag, svart färg i kalendern.

För denna studie har även bestämmelser som påverkar schemaläggningen studerats. De
viktigaste arbetsregler med stor påverkan kan grovt sammanfattas enligt nedan. För
utförligtbeskrivning se Green Cargo 2010:



§ 5 Lön Mom 6.3 Fridagstillägg: För arbete som utförs mellan klockan 19 och 24 före
eller klockan 00 och 05 efter en fridagsperiod utgår ett extra tillägg på 38 kr.
§ 6 Arbetstid Mom 16.1 Arbetsperiod och viloperiod: Minimala arbetstimmar för en
enskild arbetsperiod får inte vara kortare än 3 timmar. För stationär personal får en
arbetsperiod omfatta upp till 10 timmar. För åkande personal är det upp till 14 timmar.
För stationära tjänster är huvudregeln för viloperioden 11 timmar. För personal i tågtjänst
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ska viloperioden vara minst 11 timmar på hemorten och minst 7 timmar på
övernattningsorten.








§ 6 Arbetstid Mom 2 Arbetstidens längd: Arbetstiden för anställda vid Green Cargo är
40 timmar i veckan i genomsnitt över en begränsningsperiod på 12 veckor. För de flesta
bangårdsoperatörer gäller 38 timmar eftersom arbete sker både på lördagar och på
söndagar. Vid upprepat nattarbete, mellan klockan 23 och 05, som är förlagd till någon
del på lördag eller söndag, begränsas arbetstiden till 36 timmar.
Dagsarbetstiden för de som arbetar 40 timmar i veckan blir 8 timmar i genomsnitt. För
de med 38 timmars arbetsvecka blir dagsarbetstiden 7 timmar och 36 minuter och
slutligen 7 timmar 12 minuter för de med 36 timmarsvecka.
§ 6 Arbetstid Mom 17 Fridagar och veckovila: Fridagar är i detta sammanghang lediga
dagar som helst ska förläggas till lördagar och söndagar. Högst 6 arbetsdagar får finnas
mellan två fridagsperioder. Man ska även ha en tid, sammanlagt 12 timmar, kring varje
fridagsperiod. Tidsperioden bör vara mellan klockan 19 dagen före och klockan 05 dagen
efter perioden. Detta ger arbetstagarna en bättre ledig period. En veckovila ska vara en
obruten viloperiod på minst 36 timmar i en 7 dagarsperiod.
§ 6 Arbetstid Mom 6 Avstämning av ordinarie arbetstid för arbetstagare på fast
lista: När den fullgjorda ordinarie arbetstiden överstiger veckoarbetstiden för
begränsningsperioden är mellanskillnaden övertid. Om den fullgjorda ordinarie
arbetstiden understiger veckoarbetstiden för begränsningsperioden får inte
mellanskillnaden tas i anspråk.
§ 7 Övertid Mom 2 Skyldighet att utföra övertidsarbete: Ibland krävs det att
bangårdsarbetare arbetar övertid och de kan inte neka denna begäran. Deltidssjukskrivna,
partiellt tjänstlediga eller vård av barn är undantagna. Övertidsarbete får dock inte
överstiga 200 timmar per kalenderår, max 48 timmar för en fyraveckors period och 50
timmar för en kalendermånad. Det finns två typer av övertid. Övertidsarbete som utförs i
samband med den ordinarie tjänsten samt den som utförs med en egen arbetsdag.

Avtalet gäller allmänt för alla arbetstagare på Green Cargo. Det förekommer också att lokala
avtal har tecknats för lokala avdelningar. Ett exempel på detta visas i avsnitt 3.8.

3.6 Bemanning för lokförare
När Green Cargo planerar sin verksamhet planeras först tidtabellen. Tidtabellslägen bestäms i
förväg med lång tidshorisont, oftast över ett år i förväg. Tidtabellerna kan ibland ändras efter
transportbehov och Trafikverkets godkännande.
Planeringen avgör hur företaget på bästa sätt utnyttjar de disponibla resurserna i form av lok,
vagnar och de tidtabellslägen som Trafikverket har tilldelat. En översikt på planeringsprocessen
återges i figur 3-2.
När tidtabellerna och resursplaneringen är klara kan processen inledas med att planera in
arbetspass för lokförare. Steget att planera turer sker i OP-blocket. Tiden det tar från att
tidtabellsförfrågningarna kommer in till att nästa månads schema är färdigt är ungefär 2 månader.
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Figur 3-2. Översikt över verksamhetsplaneringsprocessen hos Green Cargo.

En komplett lokförartur som skapas med hjälp av OP-programvaran svarar mot ett arbetspass
som börjar och slutar på samma plats eller station. Varje tur byggs upp av mindre beståndsdelar,
så kallade leg som motsvarar en resa i tidtabellen mellan två stationer eller ett arbetsmoment.
En lokförartur består av minst två leg som motsvarar en tur- och returresa mellan
hemmastationen och en annan station. Vidare kan det finnas ett leg som heter övernattning på en
lokförartur, som innebär att lokföraren har uppehåll på en annan station än hemmastationen
mellan två arbetspass. Dessutom ska enligt lagar och avtal raster anordnas under ett arbetspass så
att lokföraren kan få sin lagstadgade vila. Men detta försvårar konstruktionen av lokförarens
arbetspass eftersom det inte går att stanna ett tåg varsomhelst utmed linjen. Därmed måste
lokförare ha sina raster inplanerade i varje tur.
I OP är turerna inte bundna till någon specifik person, det sker först i BP steget. Alla
lokförartjänster som konstruerats i OP-systemet exporteras till BP-systemet för
bemanningsplanering. Tilldelningen av tjänster sker med hjälp av en optimeringsfunktion i BP
för automatiska schemakonstruktioner. Bemanningsplanering med BP beskrivs närmare i avsnitt
4.
För lokförare finns det möjlighet att påverka sitt schema och det görs i ett system som kallas
för SÖM, SchemaÖnskeMål. Med schemaönskemål finns det möjlighet för personalen att inför
varje planeringsperiod påverka det schema som ska skapas, till exempel sina lediga dagar.
Personalens preferenser och önskemål som behandlats i SÖM exporteras sedan till BP. När
optimeringsfunktionen i BP startats kommer scheman att konstrueras på ett sådant sätt att så
många tjänstgöringsturer som möjligt sammanfaller med de önskemål som finns. Personalen får
här utvärdera de turer som har skapats efter deras egna önskemål.
Utfallet i schemat beror på tillgänglig personal för varje veckodag under en kalendermånad
och de aktuella tjänstgöringsturer som importerats månadsvis från OP. Lokförarnas möjlighet till
önskemål i schemat har stor påverkan på schemaläggningen och stora justeringar kan behöva
göras för att uppfylla önskemålen.
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Utbildning eller liknande kan också orsaka att planeringen får göras om för att kunna lösa
problem med bemanningen. Turer kan även planeras om när förändringar uppstår som kan
påverka schemalösningen, till exempel omledning av tåg vid banarbeten som det inte har
informerats om i förväg.
I BP sker planeringen av arbetstidsschemat för en lokförare som gäller för nästa månad och
det bestäms slutgiltigt den 15:e varje månad. När planeringen i steget BP är färdigt nås slutet av
planeringsfasen. Scheman från BP ska slutligen bara exporteras till ett system som kallas
PLATÅ, Planerad Tåg.
Systemet PLATÅ fungerar som ett operativt system och med hjälp av detta system sker
övervakning av planen som togs fram under planeringsperioden. Systemet behåller all data
såsom tåg, turer, lok och personal, som är viktiga för förändringar under den operativa perioden
till exempel vid tågförsening eller personalfrånvaro. Inom PLATÅ skapas också underlag till
löner.

3.7 Bemanning av bangårdstjänster
En bangårdstur är ett arbetspass motsvarande lokförarens men för bangårdspersonal. Varje
bangårdstur består oftast av ett enda leg och är formad som en arbetstid mellan vissa klockslag.
Turerna följer också de avtal som finns gällande arbetstid och andra regler. Bangårdsturer skapas
manuellt och baseras på rangeringsbehovet. Det antal personer och de arbetspass som behövs av
varje jobbkategori typisk för en dag beräknas utifrån följande kriterier:



Den mängd trafik som ankommer och avgår ifrån bangården.
Det antal vagnar som bangårdsoperatörerna klarar av att rangera.

Antal ankommande och avgående tåg är specificerat i tidtabellen. Ett tåg har ett antal parametrar
som styr produktiviteten hos bangårdsarbetaren. Det kan vara antalet vagnar som ingår i ett tåg
och antal destinationer som vagnarna åker till. Personalstyrkan som behövs för att färdigställa
avgående tåg och ta emot ankommande tåg bestäms empiriskt av de ansvariga som sköter denna
verksamhet. Det vill säga att antalet personer som behövs för rangering är baserat på
erfarenheten hos planeraren. I de färdigställda bangårdsturerna finns det generellt inga
inplanerade raster eller liknande. En orsak är att arbetsdagarna skiljer sig från dag till dag. Raster
är i detta fall arbetsledarens ansvar att fördela till de anställda. Trots att bangårdsturerna skapas
manuellt, kan dessa sedan föras in i OP-systemet för att underlätta datainsamlingen.
Bemanningssystemet kommer att presentera all data i det statistiska resultatet för att i nästa steg
stödja planeringen.
Bemanning av bangårdstjänster sker idag enligt en så kallad turfördelningsnyckel. Det är
fasta listor som visar ordningsföljden för tjänstgöringsturer som förklaras närmare i avsnitt 3.8.
Förändringar i tidtabeller, enstaka turer som ställs in eller dylikt, förändrar inte alltid rangeringseller kapacitetsbehovet. Det medför att en turfördelningsnyckel kan gälla för en längre tid än
bara en månad, vilket är en väsentlig skillnad från lokförarens planering som utförs månadsvis.
Men justeringar kan ändå ske bland bangårdsturer när förändringar gällande behovet är
omfattande.
Planering för bangårdspersonalen planeras i dagsläget till största delen lokalt och manuellt av
arbetsledaren. Dessa arbetsledare ansvarar för varje bangård som Green Cargo bemannar. En
liten del av personalen på vissa bangårdar schemaläggs centralt i Stockholm.
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3.8 Nuvarande schemakonstruktionsmetod med turfördelningsnyckel
Vid planering med turfördelningsnyckeln förekommer två olika sorters turnycklar. Den första är
planerad utifrån det allmänna avtalet som gäller för bangårdspersonal medan den andra är
baserad på ett lokalt avtal.
Arbetsuppgifterna på en bangård är, som nämndes i avsnitt 3.2, uppdelade mellan olika
arbetsgrupper. Man samlar ihop olika typer av arbetsuppgifter som kräver en viss arbetsgrupp
med motsvarande kompetens för att lösa arbetsuppgifterna. Ibland finns det personer i
arbetsgruppen som har flera behöriga kompetenser och kan utföra flera arbetsuppgifter på
bangården. Inom grupperna används en så kallad turfördelningsnyckel som är själva
gruppschemat för en period framöver. I detta avsnitt visas ett exempel, baserat på ett verkligt fall,
på en turfördelningsnyckel för 6 grupper av rangeroperatörer i Hallsberg.
Turfördelningsnyckeln läses tillsammans med tillhörande turförteckning. I en turförteckning
förklaras varje tjänstgöringstur med tillhörande turnummer, dagar i veckan, tid på dygnet samt
längden på eventuella raster. De turer som har planerats ska täcka det behov som finns, baserade
på det antalet avgångar och ankomster som är kända. I tabell 3-2 syns det att behovet är mindre
dagtid än kvällar och nätter. Detta varierar från plats till plats, beroende på tågtrafiken. Vissa
platser har flest ankomster under dagen eller jämn trafik över dygnet. På grund av denna
variation och andra förutsättningar ser turfördelningsnycklarna olika ut beroende på vilken
bangård som studeras.
Tur nr

Dag

Börjar – slutar

102

Mån-Tors

07:00 - 14:00

112

Mån, Tors-Fre

14:00 - 21:00

122

Mån,Tis,Tors,Fre

21:00 - 24:00

191

Sö

19:30 - 24:00

132

Tis, Ons,Fre,Lör

00:00 - 06:00

192

Mån

00:00 - 01:00, 02:00-06:00

180

Lör

09:00 - 18:00

190

Sön

09:00 - 15:00, 15:30-19:00

8226

Mån-Tors

21:00 - 24:00

8236

Tis-Fre

00:00 - 06:00

8201

Fre

06:00 - 14:00

8212

Mån-Tors

13:00 - 21:00

8102

Fre

07:00 - 14:00

8112

Tis

14:00 - 21:00

8210

Tis

11:00 - 19:00

Tabell 3-2. En turförteckning för rangeroperatör från Hallsberg.
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Rast minuter

60

30

Varje tjänstgöringstur, som återfinns i turförteckningen, görs olika antal gånger på en vecka. I
tabell 3-3 ges en sammanställning av arbetstid per tur respektive per vecka enligt
turförteckningen.
Tur nr

Antal gånger vecka

Tid per tur

Tid per vecka

102

4

07:00

28:00

112

3

07:00

21:00

122

4

03:00

12:00

191

1

04:30

4:30

132

4

06:00

24:00

192

1

05:00

5:00

180

1

09:00

9:00

190

1

09:30

9:30

8226

4

03:00

12:00

8236

4

06:00

24:00

8201

1

08:00

8:00

8212

4

08:00

32:00

8102

1

07:00

7:00

8112

1

07:00

7:00

8210

1

08:00

8:00

Tabell 3-3. Sammanställning för rangeroperatör från Hallsberg.

I en turfördelningsnyckel visas ordningsföljden för tjänstgöringsturerna, som står listade i
tillhörande turförteckning, samt vilka dagar i veckan de ska bemannas, se tabell 3-4.
Varje rad i turfördelningsnyckeln motsvarar ett arbetsschema för en vecka för en grupp
rangeroperatörer. Det finns lika många rader som det finns arbetsgrupper. När en medarbetare får
sina tjänstgöringsturer tilldelade enligt turförelningsnyckeln får hen ett rullande schema. Alla
medlemmar i de olika arbetsgrupperna arbetar efter samma schemamönster, men startar på olika
rader. På detta sätt får alla samma arbetstider och ledigheter jämnt fördelade mellan sig.
I detta exempel finns det 6 grupper rangeroperatörer. En grupp börjar med turerna som står
på den första raden i turfördelningsnyckeln den första veckan. Under en period av 6 veckor
kommer denna grupp att få ett arbetsschema som består av raderna med ordningsföljden 1, 2, 3,
4, 5 och 6. Motsvarande för grupp nummer två blir 2, 3, 4, 5, 6 och 1. Varje dag jobbar en grupp
med en eller två turer som identifieras med ett turnummer. Samma turnummer återfinns i
turförteckningen där turerna förklaras med exempelvis starttid respektive sluttid.
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I en turfördelningsnyckel finns även fridagsperioder inplanerade, och som benämns FP i detta
exempel. På grund av att det finns helgarbete placeras en del fridagar ut på andra veckodagar än
helgdagar som kompensation för den vanliga helgvilan. Tabell 3-4 nedan visar hur FP är
utplacerade.
Grupp nr Måndag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lördag

Söndag

1

122

132/122

132

FP

112

180

190

2

FP

8112

102

102

8102

FP

FP

3

102

102

FP

112

122

132

191

4

192/112

8210

FP

122

132

FP

FP

5

8226

8236

FP

FP

6

8212

8201

FP

FP

8236/8226 8236/8226 8236/8226
8212

8212

8212

Tabell 3-4. Turfördelningsnyckeln för rangeroperatörer i Hallsberg.

För att öka förståelsen kommer följande text att beskriva hur en turfördelningsnyckel fungerar
med hjälp av turförteckningen.
Horisontell tolkning: En rangeroperatör som tillhör grupp 1 börjar sin arbetsvecka med tur
nummer 122. Enligt turförteckningen börjar turen klockan 21 och slutar klockan 24. Nästa dags
tur med nummer 132, påbörjas direkt klockan 00 och slutar klockan 06. Det betyder att personen
har haft ett nattskift från klockan 21 till 06. Nästa arbetspass är ett likadant nattskift, det vill säga
tur 122 som följs av onsdagens tur 132. Torsdagen är en fridag. Därefter följer fredagens
arbetspass klockan 14 till 21 med turnummer 112 och lördagen från 09 till 18 med turnummer
180. Arbetsveckan avslutas med turnummer 190 som börjar klockan 09 och slutar inte förrän 19
på kvällen. När den andra arbetsveckan börjar för grupp 1 så börjar rangeroperatörerna i den
gruppen med en ledig dag enligt turfördelningsnyckeln.
Tjänstgöringsturmässigt ska till exempel tur nummer 102 bemannas måndag till torsdag. Den
täcks in av grupp 2 onsdag och torsdag och grupp 3 måndag och tisdag.
Turernas ordningsföljd i turfördelningsnyckeln görs för hand och den som konstruerar
turfördelningsnyckeln måste uppfylla alla regler och avtal mellan facket och arbetsgivaren. Där
det är möjligt ska även hänsyn tas till att schemat ska uppfylla medarbetarnas kvalitativa
önskemål. Vid konstruktionen av turfördelningsnyckeln bestäms också avstämningstiden, även
känd som begränsningsperioden. Det är den avverkade arbetstiden som stäms av efter en period,
det vill säga att den faktiska arbetstiden jämförs med den planerade. I detta exempel är
avstämningsperioden 6 veckor.
Vertikal tolkning: I denna planering vill man få in max 6 turer per dag. Men antalet
bangårdsturer varierar från dag till dag och det kan uppstå luckor i schemat. Luckorna i schemat
fylls upp med reservturer för att motsvara den arbetstid som egentligen ska planeras.
Reservturerna betecknas med ett nummer större än 8000, och används så att 6 turer planeras
totalt varje dag. Om en medlem i en grupp lyser med sin frånvaro under sitt ordinarie arbetspass
kan det passet bemannas av en annan kollega ur en annan grupp.
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På tisdag har grupp 1 ansvar för tur 132 och 122. Om gruppen blir underbemannad kommer
förstärkningen från grupp 5 med sina reservturer, 8236 respektive 8226, inplanerade som
matchar arbetstiderna.
Den andra turfördelningsnyckeln som baseras på lokala avtal används vid Borlänges bangård.
Vid ett studiebesök på bangården i Borlänge gavs information om hur arbetet vid denna bangård
planeras. Modellen som tillämpas på en del av personalen vid bangården kallas ”8 8-modellen”.
Den bygger på att 2 fyradagars arbetsveckor läggs ihop och bildar en sammanhängande 8 dagars
arbetsperiod. I gengäld får arbetstagarna 8 dagar ledigt i rad. I tabell 3-5 nedan illustreras ett
exempel på en fast lista i 8 8-modellen. I tabellen visas ordningsföljden på de bangårdstjänster
som betecknas med olika turnummer. Tabellen visar även fridagarnas placering med FP som
beteckning.
Grupp nr Måndag

Tisdag

Onsdag Torsdag fredag Lördag Söndag
3536 3538/3537

1

3510

3510

3520

3520

3535

2

3538

FP

FP

FP

FP

FP

FP

3

FP

FP

3510

3510

3520

3526

3526

4

3530

FP

FP

FP

FP

5

FP

FP

FP

3510

3516

3516

6

3521

3520

FP

FP

3532/3530 3532
FP

3530 3532/3530 3532

Tabell 3-5. Turfördelningsnyckeln med ”8 8-modellen” i Borlänge.

Trots att turfördelningsnycklar har olika utseende i Hallsberg och Borlänge, fungerar båda på
samma sätt.
I en intervju med planerare och arbetsledning i Borlänge (2011-10-24) berättade de som
konstruerat modellen att 8 8-modellen tar hänsyn till semesterplanering. Personal som går med
på 8 8 avtal jobbar 29 timmar per vecka i genomsnitt jämfört med 36 timmar i det allmänna
avtalet. Däremot har sommarledigheten minskats från 46 dagar till 39 dagar. Denna
planeringsmetod ger en lägre personaltillgång under hela året men högre personaltillgång i
samband med att den obligatoriska semesterperioden om 20 dagar ska delas ut. Dessutom
undviks så kallad krysshelg, det vill säga en arbetsfri helg innan och efter semesterperioden.
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4 Systembeskrivning av BP
Schemaläggningsproblem för personal i flygbranschen och i järnvägsföretag har gemensamma
egenskaper när man tittar på personal som behöver förflyttas. När personal planeras måste regler
från lagstiftning och avtal följas och samtidigt ska vissa individuella önskemål uppnås optimalt.
Som beskrivits i avsnitt 2.3 brukar personalplanering delas upp i två olika steg, crew pairing och
crew rostering. Hos Green Cargo benämns dessa som OP respektive BP. I detta avsnitt kommer
fokus att vara på crew rostering och hur det fungerar. Resultat och underlag till detta
examensprojekt baseras på de tester som har utförts på detta system.

4.1 Lösningsprincipen i BP
En schematisk bild på de ingående komponenter över crew rostering visas nedan.

Figur 4-1. De viktigaste komponenterna i Carmen Crew Rostering (BP) och indata för
att lösa ett schemaläggningsproblem. Källa: Kohl och Karisch, 2004. Modifierad.

De viktigaste komponenterna i det kommersiella Carmen Crew Rostering-systemet är generatorn,
optimeraren och regelutvärderaren, se figur 4-1. Lösningsprocessen för Rostering utförs
enligt ”generera och optimera”-principen. Generatorn börjar med att generera ett stort antal
möjliga scheman för varje medarbetare. Optimeraren föreslår därefter ett optimalt schema med
avseende på gruppsammansättning och gruppkompetens för varje person. Regelutvärderaren
används av generatorn för att försäkra att det endast är legala scheman som skapas, det vill säga
att inga regler bryts gällande arbetslagar och anställningsavtal (Kohl och Karisch, 2004).
I regelutvärderaren är fackliga regler och andra restriktioner utryckta med
regelmodelleringsverktyget Carmen Rave. Detta verktyg gör det möjligt att modifiera regler för
olika användare. Regelutvärderaren svarar också för att förmedla kostnadskoefficienterna på
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målfunktionen för varje schema. Kostnadsfunktionen som uttrycks i Rave-kod ger också viktig
information till optimeraren om vad hänsyn bör tas till för att ge en bra lösning. Andra värden
kan också specificeras, såsom krav på en viss behörig kompetens. Genom återkoppling via
regelutvärderaren kan genereringsprocessen styras.
I figur 4-2 visas ett urklipp av programkod ur regelfilen som används i BP. Programkoden
visar ett exempel på kostnadsberäkning när en tjänstgöringstur är obemannad. Kostnaden som
betecknas här är straffpoäng.

Figur 4-2. Exempel på kod som används i Carmen och bygger på rave programmeringskod.

4.2 Konstruktionsmetoden i BP
Carmen-systemet har en samling metoder som är anpassade till att generera tjänstgöringsschema.
Det finns en så kallad konstruktionsmetod som används initialt för att beräkna den första
lösningen baserad på den insamlade datan. För att förbättra den första lösningen appliceras sedan
så kallade förbättringsmetoder i ett senare skede. Figur 4-3 ger en schematisk bild över
lösningsprocessen.

Figur 4-3. Lösningsprocessen i Carmen Crew Rostering (BP) Källa:
Kohl och Karisch, (2004). Modifierad.
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Ett färdigt personalschema kan genereras av den initiala konstruktionsmetoden. Metodens
huvudsakliga idé är att den vid varje iteration tilldelar en person en aktivitet, som enligt inställda
regler är tillåten och optimal, som sedan åtföljs av en annan aktivitet i nästa iteration. Man utgår
vid varje iteration i det schema som hittills har konstruerats och kopplar högst en obemannad
aktivitet till en person ifråga tills personal är framtagen vid varje iteration. Genom denna
konstruktionsmetod tilldelas aktiviteterna sekventiellt till personalen. Figur 4-4 visar hur en
person, person A, med möjlighet att bli tilldelad två aktiviteter under dag 2 varav en är optimal.

Figur 4-4. Konstruktionsmetoden tilldelar aktiviteter till ett schema för en person.

Konstruktionsmetoden avslutas när alla aktiviteter är bemannade eller när det inte finns fler
aktiviteter som kan bemannas utan att bryta mot lagar och regler (Kohl och Karisch, 2004).

4.3 Förbättringsmetoden i BP
Kohl och Karisch (2004) beskriver att generatorn använder en förbättringsmetod, crew improve
method. Denna körs för att förbättra varje individuellt schema genom att hitta alternativa
kombinationer av aktiviteter.
Generatorn utgår ifrån ett schema från föregående fas, ett schema som har genererats av
konstruktionsmetoden. Genom ett iterativt förfarande kan schemat förbättras succesivt. Inför
varje beräkningsomgång öppnas ett tidsintervall upp inuti schemaperioden. Alla aktiviteter inom
det tidsfönstret blir tillgängliga för alla i gruppen som ska planeras. Resterande aktiviter utanför
det öppna tidsfönstret hålls låsta, se figur 4-5 på nästa sida.
Generatorn kommer sedan att alstra ett antal nya scheman med en djupet-först-sökning, i
kombination med en sökbreddsparameter. Det betyder att man utgår från en aktivitet och kopplar
sedan till ett bestämt antal nya aktiviteter. Sökbredden fastställer antalet nya aktiviteter som ska
anslutas. Processen fortsätter att koppla de aktiviteter som fortfarande är lediga till de nyligen
ihopkopplade tills alla blir upptagna på ett legalt sätt (Andersson, 2004). Aktiviteterna förbinds i
en kostnadsordning av optimeringsdelen, där den billigaste väljs först för att kopplas ihop med
föregående aktivitet. Ett exempel är om sökbredden är 3 och det finns 13 aktiviteter så kan
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djupet-först-sökningen resultera i 9 alternativa schema, se figur 4-6. Kedjan 1-2-3 skulle vara
den billigaste, medan kedjan 1-10-13 kostar mest. Den nya schema blir indata till nästa iteration
och förfarandet upprepas (Andersson, 2004).

Figur 4-5. Aktiviteter låses upp och tilldelas eventuellt till nya ägare.

Figur 4-6. Djupet-först-sökning bland aktiviteter med sökbredd
3. Siffrorna anger den kostnadsordning som aktiviteterna har
lagts till. Källa: Andersson ( 2004). Modifierad.

Flera möjliga scheman genereras med förbättringsmetoden och endast legala schema skapas. Hur
många scheman som genereras beror på antalet låsta respektive olåsta aktiviteter i ett schema.

4.4 Generatorn
Generatorn beaktar bara möjliga kombinationer av aktiviteter. Omöjliga kombinationer kan vara
i form av överlappningar i tjänstgöringstid mellan två aktiviteter och kan då inte kopplas ihop
efter varandra. Generatorn använder sig av regelutvärderaren under förbättringsprocessen.
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Genom utfrågning av regelutvärderaren undviker man att aktiviteter som kan göra schemat
illegalt och bryter mot regler i arbetslagar och anställningsavtal planeras in.
Den slutgiltiga schemalösningen i BP startas med konstruktionen av en initial lösning.
Schemat som konstruerats av initiallösaren används sedan vid nästa förbättringssteg. I de
iterativa stegen förbättras lösningen och flera modifierade scheman genereras. Varje schema
skickas sedan över till regelutvärderaren för att bland annat granska att kollektivavtalets alla
paragrafer efterföljs. Alla dessa scheman skickas sedan till nästa steg, optimeraren, som väljer ut
det bästa schemat. Därefter uppdateras den bästa lösningen. För att finna bättre lösningar
genomgår lösningsprocessen många iterationer. I varje iteration som startats, kör
förbättringsmetoden med det bästa schemat sparat i föregående iteration. Lösaren uppdaterar och
förbättrar tills stoppkriteriet möts och inga bättre lösningar kan hittas.

4.5 Optimeraren
Optimerarens arbetsuppgift är att för varje person välja endast ett schema från de som skapas av
generatorn. Det gäller alltså att optimera och välja ut schemat med lägst kostnad.
Optimeraren antar att alla horisontella regler är uppfyllda under processen för
schemagenerering, eftersom återkoppling ska ha skett mellan generatorn och regelutvärderaren.
En horisontel regel berör dels enskilda personer med dess attribut och dels aktivitetens
karaktär. Ett personattribut kan handla om medicinska krav, medan hur en vilotid är utformad är
ett exempel på den senare kategorin.
Vertikala regler modelleras däremot som bivillkor till optimeraren. Vertikala regler har en
större påverkan på schemagenereringen i den meningen att reglerna berör flera individuella
scheman samtidigt. Det är mera vanligt i flygbranschen och en sådan regel kan vara en
begränsning på max antal oerfarna piloter vid en flygning. Direkt översatt till tågbranschen och
bangårdspersonal är max antal oerfarna rangeroperatör i en arbetsgrupp.
Optimeraren använder Xpress MP som är en produkt levererad av FICO (FICO, 2012).
XPress MP använder olika varianter av relaxation, heuristiker, kolumngenerering och
trädsökning för att lösa optimeringsproblemet.

4.6 Planeringsprocess med BP
Planeringen med BP kan generellt gå till som figur 4-7 enligt manualen för crew rostering. Dock
så
har
olika
företag
olika
planeringsprocedurer.
Handledningen
för
bemanningsplaneringssystemet BP (Leringe, 2008) beskriver mer i detalj hur planeringen går till.
När ett schema ska planeras och konstrueras ska data förberedas och läsas in av en planerare
vid Green Cargo. Exempel på indata är fridagsnyckel, begränsningar av arbetstider, kompetenser,
undantag från regler, specialregler och veckoarbetstider. Tabeller som innehåller de tåglinjer och
stationer som ska planeras ingår också vid schemaframtagningen. Bemanningsplanering med BP
påverkas dessutom av historisk data som har lagrats i systemets databas. Historiska data kan
exempelvis vara sammanlagd normal arbetstid eller ackumulerad övertid vilket begränsar
arbetstiden för den aktuella planeringen.
När inläsning av parametrar och tabeller har gjorts, kan en plan skapas utifrån dessa värden.
Efter att inställningarna lästs in importeras turer från OP och den personal som ska planeras.
Dessa slås ihop till en och bildar då en lokalplan.
Lokalplanen är framtagen men är ännu inte bemannad. Bemanning går nu att göra antingen
manuellt, automatiskt enligt fast nyckel eller med optimeringsfunktionen. Nästa steg efter
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framtagandet av lokalplanen är att skapa en subplan med bemanning. Planeraren skapar flera
subplaner manuellt, eller så görs detta automatiskt för varje iteration av optimeringsfunktionen.
Generering av subplanen genomförs iterativt och lösningarna kommer att evalueras tills den
bästa valts som då publiceras.

Figur 4-7. Generell process för att skapa ett schema enligt Manualen för
Carmen. Källa: Carmen Manual, 2008. Modifierad

Schemat kan som nämnts tidigare planeras manuellt och då skötas av en eller flera
schemaansvariga. Det manuella arbetet består till mesta del av att fördela arbetspass till de
anställda. Svårigheterna här kan vara att matcha arbetsuppgifterna med passande kompetens och
att undvika överlappande aktiviteter. En hjälp från BP systemet är att det varnar om man bryter
mot några av reglerna och om detta uppstår får man åtgärda felet genom att göra en omplanering.
Varningen är ett exempel på hur regelhanteraren kontrollerar schemats legalitet.
Automatisk tilldelning av arbetspass enligt turfördelningsnyckeln till de anställda är också
möjlig. Man gör en indelning av tabellen och matchar turerna med kompetensen hos
medarbetarna för att sedan göra tilldelning där det är möjligt. Innan optimeringsfunktionen
används kommer alla turer att betraktas som obemannade. Turer som är förplanerade är
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undantagna. Planeringen kontrolleras kontinuerligt mot gällande avtal och regler. De som är
schemaansvarig kan utnyttja optimeringsfunktionen för att förbättra sin planering.
I de fall då optimeringsfunktionen används kan önskemål från medarbetarna beaktas i större
utsträckning. Det skapas ett schema med maximalt antal uppfyllda önskemål och ett schema med
minimalt antal uppfyllda önskemål. Det maximala och minimala schemat kan sedan användas
som grund till ytterligare körningar av optimeringsfunktionen. Detta för att skapa ett schema där
en avvägning mellan maximala respektive minimala önskemål är gjorda.
När schemat har planerats av optimeringsfunktionen har justeringar, till exempel vilotid, och
omkörningar utförts utifrån det som är bäst för arbetstagaren och arbetsgivaren och resulterat i
det bästa möjliga schemat.

4.7 Användargränssnittet i BP
En skärmdump i två delar på BP:s användargränssnitt varav den övre delen återfinns i figur 4-8. I
den allra översta delen finns menyraden med flera funktioner så som spara, ställa in inställningar,
starta optimering och övervakning av optimeringskörningarna som skickats till en server för
körning. Här finns också möjlighet att justera fönstret och liknande för att anpassa utseendet. All
information som visas har importerats från externa filer och tabeller. Den vänstra kolumnen i
fönstret, representerar den personalen som ska planeras. I normala fall ska personernas namn
visas som i figur 4-8. Uppgifter om personalen inkluderar även identifieringsnummer.

Figur 4-8. Användargränssnittet i BP, ”övre delen” av fönstret.
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Övriga delar i fönstret är schemat för en månad. Varje rad presenterar en medarbetares schema
där personens fridagar är inplanerade och visas med specialbeteckningen ”FP01”. Dessa fridagar
är kopplade till en annan tabell som representerar fridagsnyckeln. De ”tomma” blocken
representerar dagar där det finns ledig tid som är tillgängliga för planering.
Vidare finns det orange rutor både i de övre och nedre delarna. Alla dessa orange rutor
representerar tjänstgöringsturer. Turerna som visas i den övre delen är redan tilldelade en person
och de som syns i den nedre delen är obemannade. Innan planeringen startar är alla turer för den
aktuella månaden fastställda i den nedre delen av fönstret.
Efter att turerna har planerats, antingen manuellt eller med optimeringsfunktionen, hamnar de
i den övre delen av fönstret vid den person som har kompetens för tjänstgöringen. De
kvarstående turer i nedre delen är vakanser som behöver bemannas på något sätt.

Figur 4-9. ”Nedre delen” av fönstret. Inzoomad bild av hur kompetensen syns i användargränssnittet. De
färgmarkerade bokstäver är koder för motsvarande kompetens, se tabell 4-1.

Var och en av turerna som visualiseras i användargränssnittet i figur 4-8 visar kompetenskravet
för just det arbetspasset. En närbild av dessa turer visas i figur 4-9, där en tur representeras som
en egen rad och med endast ett leg (se förkortning och begrepp). I figuren 4-9 är ”HRBG” en
förkortning för Hallsbergs rangerbangård. I figuren framkommer det att turerna börjar och slutar
i Hallsberg. Kompetenskraven representeras med bokstäver och har tidigare behandlats i avsnitt
3.3. Det går också att utläsa vilken dag turen gäller. Det går att förstora upp gränssnittet så att
den exakta arbetstiden från början till slut för en aktivitet tydligt framgår. Gränssnittet går även
att förstora upp så det framgår tydligt vilka tiderna för start och slut för en tur är. Bokstäverna
som visas på turerna i figur 4-9 är beteckningar på kompetens men är kodad olika för olika
bangårdar. Ett exempel på vad beteckningarna kan innebära förklaras i tabell 4-1.
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Bokstav
N
H
F
G

Kompetens
Vagnvägning
Rangerledare
Isärtagning vagnar
Växling hos kund

Tabell 4-1. I användargränssnittet finns bokstäver
som motsvarar de kompetenser som krävs för
arbetsuppgiften.

Det finns verktyg som sammanställer statistik för bland annat arbetstider så att schemat kan
utvärderas. Dessutom erbjuder BP möjlighet att jämföra två schemalösningar. I figur 4-10 visas
hur jämförelse av två scheman kan se ut. I figuren nedan representerar de två raderna olika
scheman och lösningar för samma person. Den översta raden kräver bara kompetens X medan
den nedre raden även kräver kompetens T. Det indikerar en annan arbetsuppgift under perioden
jämfört med det första schemat.

Figur 4-10. Exempel av gränssnittet vid schemajämförelse av två planer.
Bokstäver ”X” och ”T” representerar kompetenskrav på varje
tjänstgöringstur för samma person mellan den 16:e och 20:e.

I regelgränssnittet kan reglerna modifieras genom att relaterade värden ändras. I BP-systemet
återfinns parametrar och inställningar, som måste uppfylla gällande regler och avtal, vilket
begränsar utformningen av ett schema. Ändringar på parametersättning kan utföras i
regelhanteraren. Ett exempel på hur regelgränssnittet ser ut visas i figur 4-11. Ett exempel
återfinns i figur 4-11, den tredje regeln. Den säger att kortaste längden på en rasttid på en
hemmastation har ett värde 0:30 som betyder 30 minuter. Den kortaste längden på rasttiden kan
enkelt ändras genom att ett nytt värde fylls i. Det finns också regler som kan aktiveras eller
avaktiveras genom att boka av rutor för den aktuella regeln. Inställningarna på samtliga
parametrar från en annan plan kan läsas in eller nollställas. Själva regelsystemet ligger i separata
filer och är en programkod som tolkas.
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Figur 4-11. Beskrivning av hur regelhanteraren ser ut i OP och BP.

4.8 Parametersättning i BP
Vilken parametersättning som ska anges i BP bestäms av vilken typ av regel som ska införas.
Legalitetsregler är hårda regler som inte får brytas. Värden som sätts upp som en hård regel ger
en absolut begränsning. Kvalitetsregler och prestandaförbättringsregler är mjuka regler som kan
åsidosättas i viss mån. De mjuka reglerna kan ställas upp med en straffpoäng för att undvika
något som inte är önskvärt vid schemagenereringen. Totalkostnaden för samtliga scheman
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formuleras enligt beskrivningen i avsnitt 2.8 och relaterar till antalet mjuka regler som bryts.
Genom att ställa in straffpoäng på olika regler så viktas reglerna mot varandra.
Man kan införa straffpoäng under planeringsstadiet för vakansturer och vid beräkningen för
den totala kostnaden för obemannade turer, se formuleringen i avsnitt 2.8. Med hjälp av
straffpoängen går det att prioritera turerna på olika nivåer och ha olika straffpoäng för olika typer
av turer.
För att få fram olika bemanningsalternativ kan man ställa in olika värden på
kostnadskomponenterna. Det är planerarens ansvar att justera viktningen och vid behov lägga till
fler kostnadskomponenter för att få ut den lösning han eller hon önskar att få.
Anledningen till att planeraren generera flera schemaalternativ kan vara relaterad till
arbetsregler som i slutändan påverkar kostnaden för företaget. En schemalösning kan priotera
rangeringsbehov medan en annan har fokus på viloperiod kring fridagarna.
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5 Beskrivning av fallstudie
5.1 Tre olika metoder för schemakonstruktioner
För att kunna utvärdera programvaruassisterade schemakonstruktioner, kommer BP-systemet att
användas. Systemet genererar många alternativa scheman och utvärderingen omfattar att avgöra
skillnaden mellan alternativa scheman i nuläget. Tillvägagångssättet blir att använda
optimeringsfunktionen i BP delvis eller fullt ut. I samband med användningen av
optimeringsfunktionen förväntas en tidsreducering för schemaläggningen. Den tidskrävande
manuella justeringen, se metod 0, sker automatiskt. Hur omfattande tidsbesparingen blir beror på
hur frekvent optimeringsfunktionen används. Optimeringsfunktionen kommer att påverka den
schemakvalitet som beskrivs i avsnitt 5.2. Förväntningen är att alla turer bemannas och om det
finns obemannade turer ska det finnas en bakomliggande orsak. Följande tre olika
schemakonstruktionsmetoder har undersökts och beskrivs:





Metod 0: Denna metod är den nuvarande schemakonstruktionsmetod för bangårdstjänster
som används och den är baserad på turfördelningsnyckel. I turfördelningsnyckeln
förekommer ofta reservturer och obemannade arbetspass. I metod 0 gör man manuella
justeringar, flyttar turer till olika personer och mellan olika personer, för att öka den
ordinarie arbetstiden och minska vakanserna. Resultatet av användning av denna
konstruktionsmetod kommer att fungera som en referens för användning andra
schemakonstruktionsmetoder. I denna studie har scheman som redan använts i
produktionen tagits i anspråk.
Metod 1: Denna schemakonstruktionsmetod baseras också på turfördelningsnyckel.
Dock kommer det schemajusteringsarbete som utförs manuellt i metod 0 att utföras av
optimeringsfunktionen i den här metoden.
Metod 2: I denna
optimeringsfunktionen.

metod

konstrueras

schema

fullständigt

med

hjälp

av

Skillnader mellan dessa 3 schemakonstruktionsmetoder sammanfattas i tabell 5-1. Utförande av
dessa tre schemakonstruktionsmetoder beskrivs i avsnitten 5.3–5.5.
Testvarianter
Metod 0
Metod 1
Metod 2

Turfördelningsnyckel Manuell justering
•
•

•

Optimering
•
•

Tabell 5-1. Skillnaden mellan olika schemakonstruktionsmetoder.

5.2 Nyckeltal
Scheman som skapats av BP behöver utvärderas för att kunna försäkra sig om att alla uppsatta
vilkor på lösningen är uppfyllda. För att jämföra effekten av användning av programvara
gentemot den nuvarande metoden, utgår man ifrån ett antal nyckeltal för att utvärdera
schemakvaliteten.
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I tidigare studie (Andersson, 2004) som utförts på Green cargo används bland annat nyckeltal
som nöjdhetsgrad, önskemålspoäng och antal uppfyllda eller brutna önskemål. Dessa nyckeltal
relaterar till SÖM-systemet. Många andra nyckeltal fokuserar på lösningstid, beräkningskostnad
och antalet gilltiga lösningar. Då denna studie inte omfattar några förändringar av den
matematiska optimeringsfunktionen skulle sådana indikatorer inte vara intressanta. Ytterliggare
nyckeltal som har utelämnats är arbetstagarnas nöjdhet med och önskemål i schemat. SÖMsystemet har inte tillämpats i detta projekt och därför har heller inget nyckeltal valts som
representerar uppfyllnadsgrad av önskemål. Alla dessa nyckeltal skulle kunna vara en tänkbar
utökning i framtida studier. I denna studie har de nyckeltal valts som fångar upp det som är
viktigast för att kunna jämföra de studerade testvarianterna.
Studien kommer att förutom antal obemannade turer i schemana också granska om det finns
något hållbarhetsproblem, vilket kan vara att en medarbetare får för kort vilotid mellan två
arbetsskift. De nyckeltal som har valts för att utvärdera schemana är de som står listade i tabell 52 nedan. De första fyra nyckeltalen relaterar till schemakostnaden som har beskrivits avsnitt
2.7.2.

Nyckeltal
Total tid för vakanta bangårdsturer (timmar)
Vakanta turer (st.)
Utlagd tid (timmar)
Andel arbetstid för reservturer (%)
Antal kopplade turer
Antal gånger börjar tidigt eller slutar sent runt
FP dagar

Nyckeltal som
relaterar till
schemakostnad
•
•
•
•

Nyckeltal som
relaterar till
livskvalitetsmål

•
•

Tabell 5-2. Beskrivning av de nyckeltal som används för schemajämförelser i denna rapport.

Den sammanlagda tiden för vakanta bangårdsturer har en direkt koppling till antalet vakanta
bangårdsturer. De två nyckeltalen ger en indikation om kostnaden för övertidsköp vilket innebär
att personalen arbetar övertid utöver den ordinarie arbetstiden. Nyckeltalen för antalet vakanser
och den motsvarande totala tiden är ur företagets synvinkel två viktiga kvalitetsmått i en
bemanningsplan.
Utlagd tid är den schemalagda arbetstiden i en schemalösning för en kalendermånad.
Eftersom personalens lön betalas ut månadsvis även när den ordinarie arbetstiden understiger den
förväntade arbetstiden är det viktigt ur företagets synvinkel att utlagd tid ligger så nära den
tillgängliga arbetstiden som möjligt. Från företagets sida vill man utnyttja den tillgängliga
arbetstiden maximalt. Ur medarbetarens synvinkel representerar detta nyckeltal
arbetsbelastningen under den period som planeras. Nyckeltalet kan, då det beskriver det totala
antal arbetstimmar för en viss period, ses som kostnaden för schemalösningen.
Andel arbetstid som planeras för reservturer redovisas med en procentsats. En reservtur
motsvarar den arbetstid som är schemalagd arbetstid men som inte har tilldelats någon
arbetsuppgift. Reservturer som finns med i turfördelningsnycklar kommer att ersättas med
bangårdsturer i så stor utsträckning som möjligt. Det är ett vanligt sätt att lösa problemet med
obemannade turer. Andel arbetstid som planeras för reservturer bör hållas lågt. Det är visserligen
schemalagd tid för en bangårdsarbetare, men det är inte säkert att tiden kan utnyttjas för att täcka
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en ordinarie tjänstgöringstur. Frånvaro på grund av olika bakomliggande orsaker kan uppstå och
därmed går en del av produktionskapaciteten förlorad.
Man har valt ytterligare två nyckeltal som relaterar till livskvalitetsmål med avseende på
viloperioden som behandlas i avsnitt 2.6.1 och i avsnitt 2.7.2. Det första kvalitetsnyckeltalet är
antal kopplade turer, det vill säga de turer som börjar på samma dag som föregående tur slutade.
Det andra är antal gånger med tidigt eller sent arbete runt fridagar. Dessa två kvalitetsmått ger en
fingervisning om schemarobustheten och risken för ökad sjukfrånvaro (se avsnitt 2.7.2) på en
föreslagen schemalösningen. Dessa nyckeltal ger även en antydan om hur turerna kan
kombineras med varandra och den kvalitet som bangårdsarbetare upplever sig ha på sin ledighet.

5.3 Utförande av metod 0
Med metod 0 konstrueras ett månadsschema för personal vid en bangård. Tilldelningen av
tjänstgöringsturer sker enbart genom BP-plattformen. Metod 0 kan utföras enligt följande steg:
Steg 0:

För samman indata som beskrivs i avsnitt 4.6.

Steg 1:

Samtliga tjänstgöringsturer såsom bangårdsturer och reservturer tilldelas personal
enligt turfördelningsnycklar som kopplas till gruppen de tillhör. De flesta
turfördelningsnycklar inkluderar reservturer och arbetstagare får då en del av
dessa reservturer schemalagda i sitt schema.

Steg 2:

De bangårdsarbetare som har ledig arbetstid kvar, som inte har fått
tjänstgöringsturer tilldelade fullt ut efter steg 1, blir schemalagda ändå. Det blir
manuell tilldelning, då kompetenskrav matchas, av obesatta bangårdsturer med
hjälp av användargränssnittet i BP, se avsnitt 4.7.

Steg 3:

Reservturer som redan är schemalagda kan bytas ut mot vakanta
tjänstgöringsturer som motsvarar reservturerna. Utbyten görs genom att byta
dessa pass mot varandra om de motsvarar samma eller ungefär samma arbetstid.
Vid utbyte kontrolleras schemans legalitet och matchningen med kompetens av
BP.

Om vissa arbetstider inte är schemalagda efter steg 1 kan det bero på att personen ifråga inte
tillhör någon grupp och därmed saknar en tillhörande turfördelningsnyckel. En annan anledning
till att det kan finnas icke schemalagd arbetstid är att det finns mer personal i en viss grupp än
vad rangeringsbehovet kräver för perioden. Det antal vakansbangårdsturer som uppstått,
motsvararande det verkliga rangeringsbehovet, kan minskas genom den manuella justeringen
som beskrivs i steg 2 och 3.

5.4 Utförande av metod 1
Denna metod 1 som beskrivs i avsnitt 5.1 kan utföras på följande vis:
Steg 0:

För samman indata som beskrivs i avsnitt 4.6.
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Steg 1:

Kontrollera de regler som ska gälla vid körningen för det aktuella
planeringsområdet.

Steg 2:

Kontrollera också att de förplanerade aktiviteterna inte kan strida mot gällande
avtal och regler och därmed påverka optimeringen som följd.

Steg 3:

Tilldela bangårdspersonalen alla tjänstgöringsturer enligt turfördelningsnyckeln.

Steg 4:

Lås alla bangårdsturer som redan är tilldelade medan reservturer samlas ihop med
övriga vakansturer.

Steg 5:

Reservturer och resterande obemannade turer tilldelas behörig bangårdspersonal
den kompetens personalen har. Vid tilldelningen prioriteras de vakanta
bangårdsturerna framför reservturerna, eftersom de motsvarar produktionsbehovet.

Med metod 1 konstrueras enbart bangårdsturer för varje medarbetares schema fram till steg 4
utifrån turfördelningsnycklar. De resterande turer som återstår ochsom inte är tilldelade efter steg
4 inkluderar både reservturer och bangårdsturer. Bangårdsturerna som redan är schemalagda
kommer att vara oförändrade under steg 5. De icke tilldelade turerna betraktas nu som vakanser.
Dessa vakanser kommer i steg 5 tilldelas personliga scheman med hjälp av
optimeringsfunktionen. Tanken med metod 1 är att låta programvaran utföra de manuella
justeringarna som beskrivs i metod 0 steg 2 och steg 3.
Liknande den manuella justeringen som utfördes i metod 0, ska bangårdsturerna bemannas
före reservturerna. Anledningen är dels att reservturerna inte alltid utnyttjas och dels att det inte
alltid finns personal närvarande. För att kunna prioritera obesatta bangårdsturer framför
reservturer läggs, innan en körning av optimeringsfunktionenen, en högre straffpoäng på de
vakanta bangårdsturerna än på reservturerna.
I denna metod används även straffpoäng vid varje avvikelse mellan genererade scheman och
turfördelningsnycklarna. Just denna funktion har till syfte att försöka generera scheman som
liknar turfördelningsnycklarna. Genom dessa två nämnda straffpoäng kommer BP-systemet att
konstruera scheman liknande den manuella justeringen.

5.5 Utförande av metod 2
Metod 2 som beskrivs i avsnitt 5.1 kan utföras på följande vis:
Steg 0:

För samman indata som beskrivs i avsnitt 4.6.

Steg 1:

Kontrollera de regler som ska gälla vid körningen för det aktuella
planeringsområdet.

Steg 2:

Kontrollera också att de förplanerade aktiviteterna inte strider mot gällande avtal
och regler och följden blir optimering.

Steg 3:

Kör optimeringsfunktionen.
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Metod 2 använder optimeringsfunktionerna i BP fullt ut, med hänsyn tagen till de förutbestämda
fridagar som finns förplanerade. Alla personer får de tjänstgöringsturer som de har kompetens
för och schemat skapas strikt enligt fackliga överenskommelser. Eftersom inget krav finns på att
en schemalösning ska likna turfördelningsnycklarna, tillkommer det inga straffpoäng vid
avvikelse mellan genererade scheman och turfördelningsnycklarna. Vid schemagenereringen
prioriteras vakanta de bangårdsturerna före reservturerna så att produktionsbehovet bemannas i
första hand.
Metod 2, som skapar schema genom att följa de steg som beskrivs ovan, kommer att studeras
i flera testvarianter. Dessa varianter bygger på olika inställningar på de regler som man måste ta
hänsyn till i steg 1. Dessa testvarianter förklaras enligt följande:
I version 1 tillförs en straffpoäng på vakanta bangårdsturer som är högre än reservturer med
syfte att ha olika prioriteringar på obemannade turer.
I version 2 tillförs en högre straffpoäng jämfört med i version 1 på obemannade
bangårdsturer med syfte att minska antalet vakanta bangårdsturer ytterligare. Idén till att införa
extra straffpoäng kom från lösningsprincipen enligt BP-programvaran. Schemalösningar som
innehåller färre straffpoäng i samband med mindre antal vakansbangårdsturer ger lägre
schemakostnad. Därmed kommer bättre lösningar att väljas.
I version 3 infördes månadsvis avstämning på arbetstid med syfte att begränsa den utlagda
arbetstiden för varje medarbetare över en månad.
Version 4 är en kombination av version 2 och version 3. Man införde både högre straffpoäng
och månadsvis avstämning med avsikt att skapa en lösning som innehåller färre
vakansbangårdsturer. Samtidigt som ingen medarbetare får mer utlagd arbetstid i sitt schema än
genomsnittlig veckoarbetstid över en månad.
I version 5 och 6 utesluts avkortad vilotid respektive sent och tidigt arbete runt fridagar.
Syftet är att undvika schema som kan upplevas påfrestande medan övriga inställningar är
desamma som i version 4. I de fyra första testversionerna undviks avkortad vilotid samt sen och
tidigt start av arbete runt fridagar genom att ställa upp straffpoäng i dessa två regler. I version 5
och version 6 undviks schema med dessa två egenskaper genom att absoluta begränsningar sätts
upp. Den minsta vilotiden är på 11 timmar utan avkortning. Arbete som slutar efter klockan 19
dagen före en fridag och arbete som börjar innan klockan 05 dagen efter fridag förbjuds.
Effekten av hårda respektive mjuka regler kan därmed studeras.
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6 Numeriska resultat
6.1 Val av bangårdar
Två bangårdar, Hallsberg och Borlänge, har blivit utvalda för att genomföra testkörningar enligt
de tre konstruktionsmetoder som beskrivs i avsnitt 5. Numeriska resultat från de tre metoderna,
som är baserade på utvalda nyckeltal, kommer att jämföras med varandra. Dessutom jämförs de
två bangårdarna var för sig med resultaten från körningarna med de olika versionerna i metod 2.
Hallsbergs rangerbangård är den mest trafikerade rangerbangården med den största
rangeringskapaciteten i Sverige. Fram till år 2002 var det cirka 305 000 godsvagnar per år som
rangerades vid Hallsberg. Dessa vagnar drogs sedan vidare till övriga bangårdar både i Sverige
och utomlands. Efter ombyggnaden 2004 ökade rangeringskapaciteten till cirka en halv miljon
vagnar per år (Banverket, 2006).
Borlänges rangerbangård är en av de fyra största bangårdarna i Sverige. Eftersom en del
anställda har lokala anställningsavtal och använder turfördelningsnycklar som har unika
egenskaper som 8 8-modellen, se avsnitt 3.8, valdes denna bangård ut för testen.
Produktionsplaneringen på de båda bangårdarna omfattar också andra angränsande bangårdar
som tillhör området. Dessa bangårdar är mindre i storlek och finns i omnejden, men deras
tågtrafik passerar huvudbangårdarna i Hallsberg och Borlänge. Schemakontruktioner i denna
rapport har tagit hänsyn till dessa kringliggande bangårdar och deras resurser.
Resultaten, baserade på metoderna 0, 1 och 2 med dess olika versioner, redovisas efter
planeringen av Hallsbergs och Borlänges bangårdstjänster, se avsnitt 6.3 och 6.4. Det finns två
versioner av metod 2 som bara har tillämpats på planeringen av Borlänges bangårdstjänster och
inte i Hallsberg.
Från början var det tänkt att enbart testa versionerna 1 till 4 i metod 2 i Hallsberg. Men den
insamlade datan var för knapphändig och då bestämdes att även inkludera bangården i Borlänge.
De två extra versioner i metod 2 kom till i efterhand och var möjlig att göra i Borlänge när vi var
på plats.
Olyckliga omständigheter gjorde att dessa två versioner uteblev på körningar i Hallsberg.
Den ansvarige som har behörighet att göra justeringar i OP/BP systemet var ej närvarande när vi
ville göra testversionerna efteråt.
OP- och BP-systemets databas, med de indata som behövs för körningarna, uppdateras
månadsvis. Förutsättningarna för schemalösningarna är olika för de tester som utförs på olika
tidsperioder, oktober för Hallsberg och mars för Borlänge.

6.2 Indata
Indata för alla testkörningar är personinformation, produktionsbehov (turer), fridagsnyckel och
turfördelningsnycklar. Med en avverkat månadsplanering som utgångspunkt har metoderna som
beskrivs i avsnitten 5.3-5.5 konstruerats. Denna plan har använts som referens för att kontrollera
att de scheman som skapats ser rimliga ut.
Personinformation innefattar varje persons kompetenser och gruppnummer. Dessutom ingår
även de arbetstimmar som en person tidigare har arbetat ihop och dessa timmar är lagrade i BP.
Det totala antalet tillgängliga arbetstimmar som gäller för en enskild månad vid en bangård för
månadsplaneringen är kopplade till antalet tillgängliga personer, anställningsgrad och
fridagsnyckeln. Produktionsbehovet styrs av de bangårdsturer och reservturer som har skapats i
OP-systemet och exporteras till BP-systemet. Varje tur har en starttid, en sluttid, ett turnummer
samt ett kompetenskrav.
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Den fridagsnyckel som gäller vid start av planeringen är låst eftersom alla ändringar som
behöver göras måste förhandlas med arbetstagaren och får därför inte ändras lättvindigt.
En turfördelningsnyckel för varje sammansatt grupp av olika arbetsgrupper, se avsnitt 3.8,
finns sparade i BP-systemet. De antal sammansatta grupper som existerar återspeglar också hur
många olika gruppnycklar som finns.
Hallsbergs produktion i oktober månad år 2011 och Borlänges produktion i mars månad år
2012 har testkörts i det här projektet. Inför studien har en del medarbetare och turer tagits bort
ifrån indata. En anledning är att medarbetaren inte har varit tillgänglig på grund av exempelvis
sjukskrivning under hela planeringsperioden. I tabell 6-1 sammanställs båda bangårdarnas
produktionsbehov och tillgänglig arbetskraft. Siffrorna är modifierade enligt instruktioner från
företaget som ville reducerar det antal personer som inte behövs för körningen. Omkringliggande
bangårdar och dess personal har också påverkan på siffrorna i tabell 6-1. Det kan ge sken av att
Borlänge är större än Hallsberg personalmässigt, vilket inte är fallet.

Bangård

Antal
personer

Tillgänglig arbetstid att
planera
(timmar: minuter)

Antal
bangårdsturer
(styck)

Motsvarande tid för
bangårdstjänst
(timmar: minuter)

Hallsberg

59

8127: 36

922

7149: 17

Borlänge

113

13518:36

1811

14159:25

Tabell 6-1. Sammanställning av produktionsbehov och tillgängliga arbetstid för testkörningar gjorda i oktober i
Hallsberg respektive mars i Borlänge.

För oktober månad har 59 personer i Hallsberg tagits med i testen. Det motsvarar 8127 timmar
och 36 minuters arbetskraft som är tillgänglig för planeringen. Vid starten av testkörningen finns
det 922 stycken bangårdsturer som ska planeras och det motsvarar i tid 7149 timmar 17 minuter
bangårdstjänster. Från eftermiddag till tidig förmiddag nästa dag finns det störst behov av
personal på Hallsbergs bangård och det är då bangårdsaktiviteterna pågår som mest. På helgerna
går behovet ned, och för att vara helt obefintligt under några timmar långt in på söndagen.
För mars månad har 113 personer i Borlänge tagits med i testen. Det motsvarar 13 518
timmar och 36 minuters arbetskraft som är tillgängliga för planeringen. Till Borlänges
rangerbangård räknas också bangårdar hos industrikunder i närområdet som Green Cargo har
ansvar att bemanna. Eftersom industrikunderna också ha räknats in har Borlänge också totalt sett
större personalstyrka än Hallsbergs bangård. Antalet bangårdsturer i Borlänge är 1 811 stycken
vilket motsvarar 14 159 timmar och 25 minuters bangårdstjänst. I Borlänge är behovet mer
utspritt över dagen och veckan eftersom kunderna är processföretag, se figur 6-1. Kunderna
kräver då försörjning av växling över hela dygnet. Under helgerna ser behovet ut ungefär som i
Hallsberg.
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Figur 6-1. Diagram som visar antal turer per dag under en vecka i oktober år 2011
respektive mars år 2012 under testperioden. Antal turer varierar från vecka till vecka.

Det finns som nämnts i avsnitt 3.8 skillnader mellan arbetstiden vid de olika bangårdarna. I
Hallsberg arbetar en bangårdsarbetare 36 timmar i veckan medan i Borlänge arbetar en del av
personalen 29 timmar i veckan. Veckoarbetstiden påverkar förutom testkörningarna också den
totala tillgängliga tid på varje bangård, som visas i tabell 6-1. I figur 6-2 ses ett exempel på
skillnaden som kan uppstå mellan de olika arbetstidsfördelningarna eftersom personalen då får
ett lägre antal arbetstimmar i veckan.

Figur 6-2. Jämförelse av olika scheman som har 29 respektive 36 veckoarbetstimmar, men i
övrigt oförändrade fridagar och med samma förutsättningar.
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6.3 Testresultat för Hallsbergs bangård
Sex stycken testvarianter har tillämpats vid Hallsbergs bangård för november 2011. En
jämförelse mellan testvarianterna redovisas i tabell 6. Testvarianterna för metod 2 med version 5
och 6 var ej möjliga att testköra på Hallsbergs bangård.

Metoder

Optimering

Straffpoäng
för vakanta
bangårdsturer

Månadsvis
Avstämning

Extra
straffpoäng för
vakanta
bangårdsturer

Metod 0
Metod 1

•

Metod 2 v1

•

•

Metod 2 v2

•

•

Metod 2 v3

•

•

•

Metod 2 v4

•

•

•

•
•

Tabell 6-2. Jämförelse av testvarianter som tillämpas vid Hallsbergs bangård.

Efter testkörningarna av alla metoder för Hallsbergs bangård noterades testresultatet med fokus
på de 6 olika nyckeltalen från BP som förklaras i avsnitt 5.2.
6.3.1 Vakanta turer
Det första delresultatet av produktionsplaneringen, med avseende på nyckeltalet antal vakanta
turer, presenteras som antal vakanta bangårdsturer, se figur 6-3 nedan.

Vakanta bangårdsturer
Antal vakanta bangårdsturer
120
100
80
60
40
20
0

114

61

Metod 0

Metod 1

32

25

32

25

Metod 2 v1

Metod 2 v2

Metod 2 v3

Metod 2 v4

Figur 6-3. Antal obemannade bangårdsturer vid Hallsbergs bangård.

Av figuren kan man utläsa att metod 1 resulterade i ett mindre antal vakanta bangårdsturer än
metod 0 men fler än i alla testversioner av metod 2. I jämförelse mellan metod 1 och metod 0
visar det sig att antalet obemannade bangårdsturer är mindre med metod 1. Den bakomliggande
orsaken antas vara att metod 1 delvis använder sig av optimeringsfunktionen. Testvarianter
baserade på metod 2 använder sig av optimeringsfunktionen fullt ut för att planera scheman.
I resultatet av produktionsplaneringen framkommer att samtliga testvarianter av metod 2
skapar en lösning som har mindre antal obemannade bangårdsturer än med metod 0 och 1. Efter
att en extra straffpoäng för vakansbangårdsturer har tillförts i version 2 och 4 fås ett resultat med
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minst antal vakanser. Resultatet av att införa extra straffpoäng tyder på att fler bangårdsturer kan
bemannas än i tidigare försök.
I version 1 är det utan månadsvis avstämning medan i version 3 är avstämningen med. Alla
andra inställningar är identiska med metod 0. Version 2 och 4 är också testvarianter som har
samma inställningar som metod 0. Med skillnaden att version 2 är utan månadsvis avstämning
medan i version 4 är den med. Genom att jämföra dessa fyra testvarianter parvis visar det sig att
antalet vakanta bangårdsturer i version 1 och 3 är lika. Utfallet mellan version 2 och 4 resulterar
också i lika många vakanser för Hallsberg. Antalet är detsamma trots att användning av
månadsvis avstämning har införts. Noterbart är att version 2 och 4, med extra straffpoäng, ger
färre vakanta turer i jämförelse med version 1 och 3.
6.3.2 Total tid för vakanta bangårdsturer
Det andra nyckeltalet är den sammanlagda tiden för de bangårdsturer som är obemannade.
Omfattningen på totaltiden har en direkt koppling till antalet vakanta tjänstgöringsturer.
Eftersom planeringen med metod 1 medför mindre antal vakanser, följer också att den totala
tiden för vakanta bangårdsturer minskar med metod 1 jämfört med metod 0, se figur 6-4.

Total tid för vakanta bangårdsturer
Total tid i timmar för vakanta bangårdsturer
1000
800

929

600
400

525

200

271

202

0
Metod 0

Metod 1

Metod 2 v1

Metod 2 v2

274
Metod 2 v3

205
Metod 2 v4

Figur 6-4. Motsvarande i arbetstid för vakanta bangårdsturer vid Hallsbergs bangård.

Den metod som ger lägst tid är metod 2. Man kan utläsa att med enbart vanlig straffpoäng i
version 1 så kan tiden reduceras från 929 timmar med metod 0 till 271 timmar. Efter att extra
straffpoäng för vakanta bangårdsturer har tillförts version 2 och 4 erhålls ett resultat med lägst
vakanstid.
6.3.3 Utlagd tid
Resultaten från de olika testmetoderna för nyckeltalet utlagd tillgänglig arbetstid är snarlika
varandra, förutom för version 1 i metod 2 (se figur 6-5).
Med metod 1, i jämförelse med metod 0, kan man få 27 timmar lägre utlagd arbetstid men
samtidigt med större beläggning av produktionsbehovet. Med metod 0 har mer arbetstid
schemalagts, 7859 timmar jämfört med 7832 för metod 1, men trots det genererar metod 0 fler
obesatta bangårdsturer. Här har metod 1 bara 61 vakanta bangårdsturer medan metod 0 har 114
obemannade sådana. Med andra ord kan planeringen med delvis användande av den inbyggda
optimeringsfunktionen täcka större produktionsbehov utan att schemalägga mer arbetstid.
Utan månadsvis avstämning har metod 2 version 1 schemalagt mer tid än den tillgängliga
arbetstiden. Det vill säga att mer än 8127 timmars och 36 minuter har planerats. Den
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bakomliggande orsaken är att under denna månad har fler arbetstimmar schemalagts i
förhållande till genomsnittet av avstämningperioden som exempelvis kan vara 12 veckor.
För de två testversionerna med extra straffpoäng är skillnaden i utlagd tid inte så stor jämfört
med metod 0. För version 2 är det 92 timmar mer och för version 4 är det 68 timmar mindre, se
figur 6-5. Men för version 2 och 4 har man 78 % mindre obemannade bangårdsturer.

Tillgänglig arbetstid

Timmar

Utlagd tid
8200
8100
8000
7900
7800
7700
7600

268,63

Ej schemalagd arbetstid

176,58

295,52

146,57
337,07

8196,03
7858,97

7832,08

Metod 0

Metod 1

7951,02

7981,03
7790,53

Metod 2 v1

Metod 2 v2

Metod 2 v3

Metod 2 v4

Figur 6-5. Total utlagd tid gentemot oschemalagd arbetstid vid Hallsbergs bangård. Utan månadsvis
avstämning har metod 2 version 1 mer schemalagt tid än den tillgängliga arbetstiden.

Jämför man de fyra versionerna i metod 2 inbördes ser man att version 4 har lägst antal utlagda
timmar men kan ändå bemanna flest antal tjänstgöringsturer. Trots att version 1 har lagt ut 68,5
timmar mer än den tillgängliga arbetstiden har den alltså ett högre vakant tal.
6.3.4 Andel reservturer
Det sista nyckeltalet som studeras i Hallsberg är andel arbetstid som planeras för reservturer. I
figur 6-6 visas fördelningen av arbetstiden, planerade med olika schemakonstruktionsmetoder.

Fördelning av tillgänglig arbetstid
Reservturer
100%

Bangårdsturer

Ej schemalagd arbetstid

3,3

3,6

0

2,2

1,8

4,1

76,5

81,5

84,6

85,5

84,6

85,4

20,2

14,9

16,2

12,4

13,6

10,4

Metod 0

Metod 1

Metod 2 v1

Metod 2 v2

Metod 2 v3

Metod 2 v4

80%

60%
40%
20%
0%

Figur 6-6. Fördelning av planerad arbetstid vid för Hallsbergs bangård.

Figuren ovan visar att den planerade andel arbetstid för reservturer är större i metod 0 än i metod
1. Arbetstidsfördelningen visar också att 81,5 % av den tillgängliga arbetstiden på 8127 timmar
och 36 minuter har utnyttjats för att täcka produktionsbehovet med hjälp av metod 1, som är
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högre än de 76,5 % för metod 0. Den metod med bäst schemalagda ordinarie arbetstid för
bangårdsturer är version 4 i metod 2. Det bästa värdet, med avseende på lägst andel tid för
reservturer, är 10,4 % och åstadkoms av version 4 och lämnar 4,1 % ej schemalagd tid.
Inaktivering av månadsvis avstämning ger ett annorlunda resultat. Arbetstid blir utlagd på
reservturer, antalet planerade bangårdsturer förbättras ej, och ibland är utlagd tid högre än den
tillgängliga bemanningen. Det kan ge ett resultat som i version 1 i metod 2 där man har 100,8 %
täckning.
6.3.5 Livskvalitetsmål
I tabell 6-3 redovisas förändringar av nyckeltal som relaterar till livskvalitetsmål och
representerar kvalitet på viloperiod i scheman vid Hallsbergs bangård.
Metoder
Metod 0
Metod 1
Metod 2 v1
Metod 2 v2
Metod 2 v3
Metod 2 v4

Antal gånger start tidigt
eller sent slut runt FP
dagar
28
17
10
15
10
14

Antal kopplade
turer
154
157
223
211
199
203

Tabell 6-3. Förändring av nyckeltal som relaterar till livskvalitetsmål av alla
testkörningar vid Hallsbergs bangård.

Antalet gånger tidig eller sen start runt fridagar har minskat med metod 1 jämfört med metod 0
medan antalet kopplade turer har ökat något. Tillsammans med andra nyckeltal som har visats
tidigare i samma avsnitt är planeringen som delvis är utförd av optimeringsfunktionen
fortfarande ett bättre alternativt för schemakonstruktion. Samtliga testvarianter av metod 2
innehåller färre turer med sen eller tidig start runt fridagar jämfört med metod 0 och 1, medan
antalet kopplade turer har ökat med mellan 30-45 %.

6.4 Testresultat för Borlänges bangård
Olika testvarianter med tillhörande metoder har tillämpats vid Borlänges bangård och en
förteckning över vad testvarianterna innehåller redovisas i tabell 6-4 nedan. Straffpoäng läggs på
obemannade arbetspass i metod 2 och extra straffpoäng på ett par testvarianter.
Metoder
Metod 0
Metod 1
Metod 2 v1
Metod 2 v2
Metod 2 v3
Metod 2 v4
Metod 2 v5
Metod 2 v6

Optimering
•
•
•
•
•
•
•

Straffpoäng
för vakanta
bangårdsturer
•
•
•
•
•
•

Månadsvis
avstämning

Extra
straffpoäng

Uteslut
kort
vilotid

Uteslut arbete
runt fridagar

•

•
•
•
•

•
•
•

Tabell 6-4. Jämförelse av testvarianter som tillämpas vid Borlänges bangård.
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•

•

6.4.1 Vakanta turer
Med metod 0 som referenspunkt ser man att den resulterar i mest obemannade bangårdsturer,
204 stycken. Med metod 1 uppnås värdet 186 som är jämförbart med versionerna 3–6 i metod 2
som har ett värde mellan 148 och 171. Det skiljer 27 % som mest mellan metod 0 och de
jämförbara testversionerna, väl medveten om att metod 1 delvis är optimerad och metod 2 är fullt
optimerad. En gemensam nämnare för versionerna 3-6 är att de har månadsvis avstämning av
arbetstiden. Det kan vara en förklaring till varför värdena är snarlika varandra, runt 160 plus
minus 10, se figur 6-7.

Vakanta bangårdsturer
Antal vakanta bangårdsturer
200
150

204

186

160

100
50

60

0
Metod 0

148

171

149

19

Metod 1 Metod 2 v1 Metod 2 v2 Metod 2 v3 Metod 2 v4 Metod 2v5 Metod 2 v6

Figur 6-7. Resultat på antal obemannade bangårdsturer.

Med de extra straffpoäng som tillförts versionerna 2 och 4 kan man se att de har ett lägre antal
obemannade turer än versionerna 1 och 3. Här blir det mycket tydligt att kombinationen av extra
straffpoäng och avstämning ger ett mycket lågt värde, som i version 2. Medan faktorerna som
avsaknad av kort vilotid och arbetspass kring fridagar bara ger marginel förbättring, jämfört med
metod 1. Det kan man se i testversionerna 5 och 6.
6.4.2 Total tid för vakanta bangårdsturer
Samma sak gäller här som i Hallsberg, att hur mycket arbetstid som avsätts för obesatta
tjänstgöringsturer direkt beror på antal vakanta turer som uppstår av de olika
schemaplaneringsmetoderna. För att hantera de 204 vakanta turerna i metod 0 krävs det 1 561
timmar enligt beräkningarna. I bästa fall krävs det bara 150 timmar för version 2 i metod 2, se
figur 6-8.

Total tid för vakanta bangårdsturer
Total tid i timmar för vakanta bangårdsturer
1600
1200

1561

1437
1187

800
400

435

0
Metod 0

Metod 1

1069

1231

1083

150

Metod 2 v1 Metod 2 v2 Metod 2 v3 Metod 2 v4 Metod 2v5 Metod 2 v6

Figur 6-8. Arbetstid för att bemanna vakanta bangårdsturer vid Borlänges bangård.

60

6.4.3 Utlagd tid
Trots att fler bangårdsturer blir bemannade med metod 1 jämfört med metod 0 ökar inte
arbetstiden. Den sjunker snarare mycket tack vare optimeringsfunktionen vid schemajusteringen
av reservturer och obesatta turer. Resultatet tyder på att metod 1 är en mer effektiv metod för
schemakonstruktionen jämfört med metod 0 även för bangården i Borlänge. Den kan täcka
produktionsbehovet med mindre arbetskraft och mindre schemalagd arbetstid.
I metod 2 återfinns blandade resultat. För de versioner med det lägsta värdet på obemannade
arbetspass, 1 och 2, har de överskridit den tillgängliga arbetstiden, 13 518 timmar och 36 minuter,
för planeringen. Speciellt noteras att version 2, som har minst antal obesatta turer, har överstigit
arbetstiden mest, det vill säga 613 timmar för mycket, se figur 6-9. Den bakomliggande orsaken
är att under denna månad har fler arbetstimmar schemalagts i förhållande till genomsnittet av
avstämningperioden.

Tillgänglig arbetstid
Utlagd tid

Ej schemalagd tid

14200
Timmar

13700
13200
12700

338,07

505,17
13837,75

14131,2

425,23

313,85

475,93

327,68

13093,37

13204,75

13042,67

13190,92

13180,53

13013,43

Metod 0

Metod 1 Metod 2 v1 Metod 2 v2 Metod 2 v3 Metod 2 v4 Metod 2v5 Metod 2 v6

12200
Figur 6-9. Uttagna arbetstid i förhållande till oschemalagd arbetstid vid Borlänges bangård.

Det finns som nämnts i avsnitt 3.8 är att en del av bangårdspersonalen i Borlänge använder sig av
8 8-modellen, som innebär att den totala arbetstiden för en vecka är begränsad till 29 timmar.
Scheman som genereras utan månadsvis avstämning, som i version 1 och 2, kommer att ha både
den vanliga 36 och 8 8-modellens 29 timmars arbetsvecka. Resultatet blir att fler arbetspass kan
planeras in under arbetsperioden med risk att övertrassera den tillgängliga arbetstiden. När
månadsvis avstämning införs däremot, i versionerna 3 till 6, ser man att arbetstiden hålls inom
gränsvärdet.
En sak som kan noteras är att alla testvarianter, förutom version 1 och 2, har planerade
arbetstid mellan 13 000 och 13 200 timmar, detta oavsett om schemat är planerat manuellt, halvt
optimerat eller fullt optimerat. Med ungefär samma arbetstid kan man således erhålla stora
skillnader i antalet obemannade bangårdsturer.
6.4.4 Andel reservturer
Den lilla skillnaden på 2 % på andel arbetstid för reservturer mellan metod 0 och metod 1 har
gjort att metod 1 kan bemannas med 18 extra arbetspass fler än med metod 0. För de två
versionerna i metod 2 som saknar månadsvis avstämning ser vi samma mönster som i Hallsberg.
Man har planerat mer arbetstid än vad som är tillgängligt. Som mest har version 2, drygt 105 %
av den befintliga arbetstiden på 13518 timmar och 36 minuter, reservturer inkluderade.
För version 5 är korta viloperioder utelämnade, och version 6, arbete i anslutning till
fridagarna, skiljer sig inte andelen planerade arbetstid så mycket ifrån version 4. Alla tre
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versioner får dessutom samma andel i reservturer, 0,84 %. Gemensamt för versionerna 5 och 6 är
att de är vidarebyggnad av version 4 som har avstämning och extra straffpoäng. Tillsammans
med version 1, har dessa versioner lägsta värdet på reservturer, se figur 6-10.

Fördelning av tillgänglig arbetstid
Reservturer
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

Bangårdsturer

Ej schemalagd tid

2,5

3,74

0

0

3,15

2,32

3,52

2,42

93,2

94,16

101,52

103,68

95,96

96,83

95,64

96,73

4,3

2,1

0,84

0,9

0,9

0,84

0,84

0,84

Metod 0

Metod 1 Metod 2 v1 Metod 2 v2 Metod 2 v3 Metod 2 v4 Metod 2v5 Metod 2 v6

Figur 6-10. Fördelning av planerad arbetstid vid Borlänges bangård.

6.4.5 Livskvalitetmål
I tabell 6-5 redovisas förändringar av nyckeltal som är relaterade till livskvalitetmål och
representerar kvalitet på viloperioder i scheman vid Borlänges bangård. Antalet kopplade turer
som visas i tabellen har ökat i metod 1 jämfört med metod 0. Likaså med antalet gånger tidigt
eller sent arbetspass i anslutning till fridagar. Det tolkas som negativt förändring. Båda dessa två
nyckeltal har ökat ännu mer i de flesta testvarianter av metod 2 då flera turer blir bemannade.
Jämfört med andra nyckeltal som visats tidigare så har planeringen som delvis eller helt använde
optimeringsfunktionen medfört minskning i antal obemannade tjänstgöringsturer och förbättring
av ordinarie schemalagd arbetstid. Förbättringarna sker dock på en bekostnad av försämrat
kvalitetsmått med avseende på viloperioden.
När turer med korta vilotider mellan arbetspassen utesluts kan en ny tjänstgöringstur direkt
påbörjas inom 11 timmar. På så sätt kan antalet kopplade turer i planeringen minskas.
Samtidigt påverkas de andra kvalitetsmåtten som studerats. Med kort vilotid exkluderat får
schemat fler turer där personalen börjar tidigt eller slutar sent i nära anslutning till fridagar, se
version 5. För version 6 gäller att även när sent och tidigt arbete runt fridagar utesluts, kan man
skapa en månadsplan för Borlänges bangård där ingen personal behöver börja tidigt eller sluta
sent runt fridagar. Samtidigt som minskningen av antalet turer kring fridagar minskar så ökar
antalet kopplade turer.
Metoder
Metod 0
Metod 1
Metod 2 v1
Metod 2 v2
Metod 2 v3
Metod 2 v4
Metod 2 v5
Metod 2 v6

Antal gånger börjar tidigt eller
slutar sent runt FP dagar
11
17
41
45
23
34
57
0

Antal kopplade turer
249
266
361
377
286
300
280
294

Tabell 6-5. Förändring av nyckeltal som relaterar till livskvalitetsmål från
testkörningar vid Borlänges bangård.
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6.5 Jämförelse av övertidsköp på samtliga metoder
Som beskrivits tidigare i avsnitt 2.7.2 är lönekostnaden en fast kostnad för en viss arbetstid.
Produktionsbehovet på bangården är i stort sett lika från vecka till vecka. Den ordinarie
tillgängliga arbetstiden ligger för det mesta under bemanningsbehovet. Att be medarbetare att
arbeta på deras lediga tid för att lösa problemet med obemannade bangårdsturer innebär
övertidsköp som kostar extra för företaget. Således förväntas stora besparingar kunna ske med
den nya schemakonstruktionsmetoden som använder optimeringsfunktionen. Den stora
potentialen finns i besparingen av minskade köp av extra arbetstid för det stora antalet
obemannade arbetspass som uppstår vid manuell planering av schemat. Därmed kommer
följande jämförelse att baseras på total arbetstid som behövs för att bemanna vakanserna. Olika
testvarianter från samtliga bemanningsmetoder har resulterat i olika behov av extra arbetstider.
Total tid för vakanser i schemat som skapats enlig metod 0 kommer att vara referens för övriga
testvarianter. Alla förändringar som sker i övertidsköp beräknas i förhållande till denna referens
och visas i en procentsats.
I figur 6-11 visas förändringar av övertidsköp vid Hallsbergs bangård. Resultatet visar att
metod 1 som delvis använder optimeringsfunktionen ger en besparing på cirka 43 %. Resultatet
visar dessutom att alla testvarianterna med metod 2, som enbart använder optimeringsfunktionen,
ger besparingar på mer än 70 %. Metod 2 resulterar således i mest minskning av övertidsköp i
jämförelse med metod 0 och 1.

Förändring på kostnaden för övertidsköp,
Hallsberg.
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Figur 6-11. Förändring av övertidsköp vid Hallsbergs bangård där metod 0 är en referens till övriga metoder.

I figur 6-12 visas förändringar på övertidsköp vid Borlänges bangård. Resultatet visar att metod
1 ger en besparing som är 8 %. Testvarianterna 3-6 från metod 2 som har planerats enligt 29
veckoarbetstimmar ger besparingar på mellan 21-32 %. En trolig anledning kan vara att dessa
testvarianter har månadsvis avstäming.
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Förändring på kostnaden för övertidsköp,
Borlänge.
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Figur 6-12. Förändring på övertidsköp vid Borlänges bangård där metod 0 är en referens till övriga metoder.

6.6 Jämförelse med turnyckelplanering
Som tidigare nämnts så resulterar schema planerat med turfördelningsnyckeln en hög andel
obemannade arbetspass. Detta kan kopplas samman med de egenskaper som
turfördelningsnycklarna har, bland annat högre reservhållningsnivå och mindre
justeringsflexibilitet vid avbrott i turnyckeln.
När bemanningsplaneringen enbart utförs med turfördelningsnyckel skapas en månadsplan
där ett stort antal reservturer ingår. Reservhållningsnivån, som är andel av arbetstid som planeras
för reservturer, bestäms procentuellt. Värdet som har använts för testkörningarna blir 29 % för
samtliga nycklar i Hallsberg, se figur 6-13, och 24 % i Borlänge, se figur 6-14.

Hallsbergs bangård
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Figur 6-13. Andel arbetstid som planeras för reservturer vid Hallsbergs bangård.
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Borlänges bangård
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Figur 6-14. Andel arbetstid som planeras för reservturer vid Borlänges bangård.

Efter tilldelningen av alla turerna går det att byta ut en del reservturer manuellt med metod 0
eller med optimeringsfunktionen, metod 1 och 2, för att förbättra planeringen av bangårdsturer.
Möjlighet till omplanering av turer är dock begränsad om turfördelningsnycklar använts vid
planering eftersom en del turer inte får flyttas eller bytas ut. Med planering gjord med metod 2
visar resultatet att metoden ökar möjligheten att planera fler bangårdsturer.
När planeringen sker med turfördelningsnyckel kan det uppstå att inte alla turer som finns
med på en fast lista kan få personal tilldelad. Ett hinder för att bemanna dessa arbetspass är
exempelvis förplanerade aktiviteter och ledighet. Exempel på ett sådant fall syns i figur 6-15.

Figur 6-15. Jämförelse av scheman som skapas för samma person men med två olika konstruktionsmetoder.

Där jämförs två olika scheman som skapats för samma person, Adam. Fridagarna, ses som FP01,
och dagar som inte är tillgängliga för planering, ses som xxxx, och är förplanerade aktiviteter
som inte går att ändra. Dessa två scheman konstrueras med olika metoder. Den första är med
metod 0 och den andra med metod 2 version 4. Enligt en planering gjord efter en
turfördelningsnyckel skulle det finnas ett nattskift på kvällen den 20:e. Men på grund av Adams
förhandsrapporterade frånvaro den 21:a från klockan 00, kan inte denna tur bemannas och
därmed uppstår det en lucka på kvällen den 20:e, se figur 6-15. Här kunde en tur dras in direkt på
eftermiddagen den 20:e utan att någon arbetsregel bryts. Men den tilltänkta turen som kan
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planeras in är redan bemannad av en annan medarbetare enligt den fasta turfördelningsnyckeln.
För att kunna utnyttja Adams lediga lucka, måste därför en tur flyttas från en annan persons
schema och därefter ska en annan tur tilldelas den tomma tiden för den personen. Justeringar av
detta slag kan naturligtvis utföras manuellt. Dock är det tidskrävande med att omplacera turer
som ska utföras på många ställen i schemat av flera personer. Metod 2 version 4 som använder
optimeringsfunktionen lyckas planera en tur den tid där ledigheten uppstår för Adam. Att få en
liknande schemalösning som metod 2 version 4 som visas i figur 6-15 kräver tid och skicklighet.

6.7 Kostnad för övertidsköp
Beräkningar av kostnader, iform av antal extra heltidstjänster, utifrån resultatet efter
testkörningar har utförts. I detta fall har tiden som skulle bemannas räknats om till heltidstjänster.
En heltidstjänst har en ordinarie arbetstid som inte får överstiga 40 timmar under en helgfri
vecka enligt kollektivavtalet (Green Cargo, 2010).
I fallet med Hallsberg med denna testkörning har högsta tillåtna arbetsvecka på 36 timmar
använts då nattskift har inträffat otaliga gånger. För att underlätta beräkningen har vi använt 144
timmar för arbete i Hallsberg under oktober månad. För Borlänge är det 29 timmars arbetsvecka,
baserad på 8 8-modellen, och 116 timmar för mars månad. För en mer detaljerade beskrivning av
arbetstiden hänvisas läsare till Green Cargo (2010).
Resultatet i tabell 6-6 visar hur många extra heltidstjänster med 36 timmars arbetsvecka som
hade behövts för att täcka antalet timmar som är obemannade och motsvarande för Borlänge med
29 timmars arbetsvecka. Här tar man bara hänsyn till antal heltidstjänster och värdena är därför
avrundade uppåt till närmaste heltal. Ingen hänsyn i beräkningen har tagits till om de
obemannade tillfällena är omöjliga att planera. Tabellen visar igen att metod 2, den som mest
täcker produktionsbehovet, har minst antal nya heltidstjänster.
Metod
Metod 0
Metod 1
Metod 2 v1
Metod 2 v2
Metod 2 v3
Metod 2 v4
Metod 2 v5
Metod 2 v6

Hallsberg
7
4
2
2
2
2

Borlänge
14
13
4
2
11
10
11
10

Tabell 6-6. Antal personer som behövs till de vakanta turerna
i Hallsberg och Borlänge.

För att beräkna kostnaden för övertidsarbeten gör vi en grov förenkling för att få en uppfattning
om hur mycket den lägsta kostnaden blir för respektive bangård. Det finns två nivåer på
ingångslönen, den ena 15 651 kr/månad och den andra på 17 364 kr/månad beroende på relevant
arbetslivserfarenhet. Själva övertidsersättningen betalas antingen genom den fasta månadslönen
dividerad med nämnaren 94 eller 72 beroende på när arbetet utförs (Green Cargo, 2010). Den
lägsta kostnaden per timme får vi genom att välja månadslönen på 15 651 kr och anta att all
övertid sker på helgfria måndagar–fredagar mellan 06–20 där nämnaren är 94. Timkostnaden blir
166,50 kronor/timme. I tabell 6-7 visas kostnaden för att betala övertid motsvarande den
obemannade arbetstiden, avrundad till närmast tusental.

66

Metod
Metod 0
Metod 1
Metod 2 v1
Metod 2 v2
Metod 2 v3
Metod 2 v4
Metod 2 v5
Metod 2 v6

Hallsberg (kr)

Borlänge (kr)

155 000
87 000
45 000
34 000
46 000
34 000

260 000
239 000
72 000
25 000
198 000
178 000
205 000
180 000

Tabell 6-7. Lägsta kostnad för att täcka behovet med
befintlig personal.

Ett enklare sätt att beräkna kostnaden för övertidsarbete är att ta timkostnaden för att hyra in
extern bangårdspersonal. Från vår handledare på Green Cargo, Arman Marofi, har timkostnaden
angivits till 532 kronor per timme för en extern bangårdsoperatör. Tabell 6-8 nedan visar
kostnaden för övertidsarbete med extern personal, avrundat till närmaste tusental.
Metod
Metod 0
Metod 1
Metod 2 v1
Metod 2 v2
Metod 2 v3
Metod 2 v4
Metod 2 v5
Metod 2 v6

Hallsberg (kr) Borlänge (kr)
494 000
279 000
144 000
107 000
146 000
109 000

830 000
764 000
231 000
80 000
631 000
569 000
655 000
576 000

Tabell 6-8. Kostnad för att täcka behovet med extern
bangårdspersonal.

6.8 Koppling mellan resultat och indata
Schemat som har skapats för Hallsberg med version 3 och 4 kan vara intressant att ytterligare
analysera med avseende på vad som kan förhindra att alla turer kan planeras ut för bangården. I
testet noteras att användningen av optimeringsfunktionen på Hallsbergs bangård innehåller i det
bästa fallet 25 vakansturer, i version 4. I figur 6-16 och 6-17 visas dessa 32 och 25 vakanser, en
tur har en brunfärgad markör, som kan utläsas i användargränssnittet i BP-systemet.
Figurerna visar resultatet av vakanser som kvarstår efter körningar av version 3 respektive 4.
En stor del av vakanserna, de inringade turerna, infaller på kvällarna den 7:e, 9:e, 14:e och 16.e
oktober. Dessa datum var 2011 fredags- och söndagskvällar. Detta kan relateras till hur
fridagsnyckeln är utformad. I kollektivavtalet för Green Cargo (2010) står att ”fridagar skall i
största möjliga utsträckning förläggas till lördagar och söndagar”.
Ett sätt att lösa problemet för att lättare bemanna alla tjänstgöringsturer är att spridda ut
lediga dagar, som behöver bemanning i olika grad, för olika grupper av bangårdspersonal över
hela veckan. På så sätt kan situationer undvikas där produktionsbehovet är stort och
personaltillgången är begränsad i anslutning till fridagarna.
I intervjuver och schemaresultat med metod 0 visas att turer som är svåra att justera brukar
vara de som behöver en viss special kompetens som inte många personer besitter . Å andra sidan
finns det andra turer som är lättare att planera eftersom det finns gott om personer som har
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motsvarande kompetens. Därför uppstår det ibland problem att en del medarbetare har tilldelats
fler tjänster medan andra arbetstagare inte har schemalagd arbetstid en dag på grund av att
arbetstagaren inte har matchande kompetens för vakansturerna den dagen. Eftersom
turfördelningsnyckeln grupperas enligt kompetensindelningar tilldelas därmed personalen
tjänstgöringsturer efter sin kompetens eller delar utav den. Tilldelningen medför att en del
medarbetare har en kompetens som används ofta medan andra färdigheter används mer sällan.
Även om möjligheterna till anpassningar för medarbetaren när det gäller att bli
tilldeladearbetsuppgifter tillhörande andra kompetensgrupper, genom manuell planering för att få
arbetsrotation och jämnare fördelning av arbetet, så är en helhetssyn över planeringen
begränsade En viktig orsak är att det kräver tid för att göra justeringar mellan flera individers
scheman för att få en bra lösning.
Utifrån utseendet på scheman som konstruerats enligt metod 1 och 2 kan man konstatera att
man tar hänsyn till sakkunskap och befogenhet för samtliga individer vid schemakonstruktionen.
Införande av metod 1 och 2 resulterar i bättre utnyttjande av alla kompetenser och färre antal
vakanser. Möjlighet ges också till att bättre täcka det behov som finns.

Figur 6-16. Skärmbild av BP användargränssnitt visar 32 vakansturer totalt som kvarstår efter körning av metod 2
version 3 för Hallsbergs bangård.
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Figur 6-17. Skärmbild av BP användargränssnitt visar 25 vakansturer totalt som kvarstår efter körning av metod 2
version 4 för Hallsbergs bangård.

6.9 Schemagiltighet i resultat
I det här examensarbetet utfördes alla testkörningar med hänsyn tagen till befintliga lagar och
regler. Dessa lagar och regler anger de allmänna ramarna för vad som gäller vid en arbetsplats
med syfte att ingen ska bli sjuk eller skadad i sitt arbete. Med det dataassisterade planeringssättet
kan schemagiltighet lätt granskas enligt inskrivna regler. Vid manuella utföranden kan
schemagiltighet kontrolleras genom färgmarkering som uppstår i raden där arbetsregler bryts.
Vid automatisk schemagenerering då optimeringsfunktionen planerar med hjälp av regelsystemet
skapas ingen illegalitet i schemat. Alla schemalösningar från samtliga konstruktionsmetoder är
giltiga med avseende på arbetslagar och regler för gällande anställningsavtal.
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7 Diskussion
I denna studie har testkörningar utförts för bemanning av två utvalda bangårdar, nämligen
Hallsbergs bangård och Borlänges bangård. I det numeriska resultatet från de båda bangårdarna
framkommer det likheter mellan de schemakonstruktionsmetoder som använder programvaran.
Med metod 0 planeras scheman manuellt såsom konstruktion av turfördelningsnyckel och
justeringar efteråt. Schemaläggningen som baseras på planerarnas erfarenhet och sakkunskap kan
ge schema med skiftande kvalitet. Därmed kan resultatet variera beroende på vem som skapade
schemat och hur mycket tid planeraren fick för att göra just det schemat. I metod 0 tas i första
hand hänsyn till personaltillgång och produktionsbehov inom varje arbetsgrupp. Möjlighet till
justeringar är begränsat när det till exempel uppstår förändringar till följd av brist på personal i
någon av grupperna. På grund av detta kan en ny optimerad schemakonstruktionsmetod ha stor
påverkan på hur man kan utnyttja tillgänglig personal oberoende på planerarens erfarenhet.
Resultat av användningen av metod 1 visar att optimeringsprogramvaran är ett bra alternativ
till att planera vakansturer jämfört med nuvarande metod som utförs genom manuell planering. I
testkörningarna med denna konstruktionsmetod på de båda bangårdarna minskar vakanta
bangårdsturer i både antal och tid. Eftersom en del av planeringen baseras på
turfördelningsnycklar, som konstrueras manuellt, kan endast en del av lösningen blir bättre med
hjälp av optimeringsfunktionen. De turer som inte omfattas av planeringen lämnas oförändrade.
Resultat gällande metod 2 visar att den fungerar bättre än både metod 0 och 1 för att planera
bangårdspersonal med avseende på de nyckeltal som har valts. I schemakonstruktionsproblem
ställs ofta frågan om hur arbetskraften kan planeras och täcka det dagliga produktionsbehovet så
mycket som möjligt med minimal kostnad. Svårigheten ligger i att personaltillgången varierar
från dag till dag under året i samband tillgänglighet av personal. Produktionsbehovet kan också
variera från dag till dag. Fördelarna med att använda konstruktionsmetoden som använder
optimeringsverktyg kan konstateras genom de numeriska testkörningarna på de två utvalda
bangårdarna under den studerade tidsperioden. Fördelarna är minskad kostnad för övertidsköp
eftersom verktyget ger och skapar en helhetssyn över samtliga medarbetares kompetenser och
dagliga personaltillgångar vid schemakonstruktionen. Att scheman dessutom skapas en gång per
månad istället för årsvis ökar också flexibiliteten för att anpassa schemat till varierande
produktionsbehov och personaltillgång. Metod 2 version 4 rekommenderas för de båda studerade
bangårdarna. Den ger bästa resultat med avseende på att hålla antalet obemannade turer på en låg
nivå. Samtidigt kan den schemalagda tiden hållas låg och ingen medarbetares arbetstid överstiger
den maximalt tillåtna totala arbetstiden under en månad.
Dock ska man komma ihåg att metod 2 ger avsevärt mycket högre antal kopplade turer. Här
kan man anta att BP-systemet har hittat möjliga tillåtna sekvenser av tjänstgöringsturer mycket
bättre jämfört med de övriga två metoderna. På så sätt har man utnyttjat den tillgängliga
personalen på ett mycket tidsoptimalt sätt jämfört med de övriga metoderna. Det är ytterliggare
ett skäl till varför metod 2 är mest lämpligt för schemagenerering.
Om ett nytt schema har fler straffpoäng totalt än de existerande anses det ha högre kostnad
och kommer inte att väljas av optimeraren. Om en vakanstur ger fler straffpoäng än en
regelöverträdelse så skapas ett schema som prioriterar mindre antal vakanser och som tillåter att
tolkningen av regelverket ligger på gränsen för det tillåtna. Metod 2 version 5 och 6 som endast
testkördes i Borlänge ger alternativa scheman som är bättre ur medarbetarnas perspektiv. Dock
på bekostnad av mer tid som inte är schemalagd och fler vakanta turer.
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Slutsatsen utifrån resultatet blir således att användingen av metod 2 generellt medverkar till att
en större skillnad kan uppmätas mot nuvarande planering för Hallsbergs bangård. Det går även
att se att planeringen för Borlänges bangård blir bättre med hjälp av optimeringen oavsett
arbetstidsmodell som till exempel den med 29 timmars vecka eller 36 timmars vecka. Utifrån
studiens numeriska resultat kan vi säga att schemaoptimeringsverktyg är ett bra hjälpmedel för
bemanningsplaneringen.
Det finns ett antal diskussionspunkter om indata som har påverkat resultatet vid
testkörningarna. Den indata som har använts i detta projekt är produktionsbehovet som
presenteras som ett antal tjänstgöringsturer. Dessa turer är bestämda i förväg och skapades på ett
empiriskt sätt utifrån arbetsledarens personliga erfarenheter. Indata var också antal personer med
tillgänglig arbetstid. Dessa två typer av indata var konstanta och oförändrade under alla
testkörningar. Indata har stor inverkan på hur bra en lösning kan bli på grund av att
produktionsbehovet behöver matchas med personaltillgången.
När behov och tillgång inte motsvarar varandra uppstår vakansturer som är svåra att planera
även med hjälp av optimeringsfunktionen. Eftersom indata för testkörningen vid Hallsbergs
bangård visar att tillgänglig arbetstid för planering är större än tid för bangårdstjänst, det vill säga
att tillgången är större än behovet, så är förväntningen därmed att alla turer kan bemannas. Vid
Borlänge bangård däremot, är personaltillgången lägre än vad produktionsbehovet kräver.
Bemanningsplaneringen på den bangården är därmed begränsad och man förväntar sig inte att
alla arbetspass ska kunna förses med personal. Om produktionsbehovet ökar där kommer den
individuella arbetsmängden för varje medarbetare att öka.
Andra indata till studien som är förplanerade i förväg är till exempel fridagar som avgör
fördelningen av personaltillgången för varje trafikdag. I samband med minskat antal tillgängliga
medarbetare under till exempel helgdagar ökas den individuella arbetsmängden för den personal
som ska arbeta när schemat tagits fram med optimeringsfunktionen. Särskilt om det inte finns
tillräckligt med personal för att täcka det behov som planerats. Därför behöver resurshållningen
diskuteras, det vill säga om det finns tillräckligt med personal för varje trafikdag. Det kan också
diskuteras om alternativet att ändra det antal tjänstgöringsturer som användes i denna studie och
se vilket annat resultat som skulle erhållas.
Resultaten för de skapade schemana beror även på tillgängliga kompetenser hos personalen.
Med det dataassisterade planeringssättet kan dimensionering av vakansturer analyseras och
anpassas till perioden. Det är möjligt genom en förbättring av fördelningen av kompetenser hos
personalen.
Under schemakonstruktionen måste hänsyn tas till kvaliteten på personalens fritid så att inget
påfrestande schema skapas och som innebär att medarbetaren inte har lust att gå till sitt arbete.
Planering med turnyckel skapar rullande scheman där medarbetarna får samma schemakvalitet.
Planering med optimeringsverktyg skapar skiftscheman där schemakvaliteten är beroende av
parameterinställningar. Ett sätt att skapa scheman med bra kvalitet är att använda straffpoäng på
regler. Det är svårt att ställa upp en lämplig straffpoäng och värdera målen tillsammans. Hur
straffparametrar justeras har ett starkt samband med avvägningen av vilken målsättning som
finns. Förbättring av ett mål kommer alltid att ske på bekostnad av en kompromiss för ett annat
mål. Ett förhöjt straff på ett socialt kvalitetsmått kan leda till att antal vakanta turer ökar.
Slutligen framgår det även av resultatet hur förändringarna sker i absoluta tal för
reservhållning, då reservturer inte planeras i lika stor utsträckning. Att antalet reservturer som
planeras minskar, kan tolkas som en nackdel med avseende på schemarobustheten. Risken är att
när störning inträffar är det svårt att omplanera personal som har ordinarie arbetspass.
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8 Slutsats och framtida undersökningar
Vi har studerat hur BP fungerar och har fått insikt i lösningsprincipen som används i systemet.
Innan testkörningarna av metoderna startades utredde vi även hur planering och schemaläggning
fungerar idag.
För att avgöra skillnaderna mellan olika metoder för schemakonstruktion har vi skapat flera
testvarianter. Jämförelsenav testvarianterna har utgått från ett färdigt och existerande schema i
produktionen och dess nyckeltal för att avgöra kvaliteter.
När planeringen sker med BP styrs schemagenerering av olika parameterinställningar. Dessa
inställningar av parametrarna är avgörande för utseendet på schemat. Det som också påverkar
planeringen är andra indata såsom fridagsnyckeln och tillgång på personal med adekvat
kompetens samt produktionsbehovet.
Den optimerade bemanningsmetoden innebär en förbättrad bemanningsplanering ur
företagets synvinkel då produktionsbehovet bättre kan tillgodoses utifrån nuvarande och befintlig
personalstyrka. Detta innebär också en ökad flexibilitet i produktionsplaneringen då turer enkelt
kan ändras. Det är också enkelt att flytta personal mellan olika arbetsuppgifter och turer som de
har kompetens för. Den plan som är bemannad med optimeringsfunktionen innebär inte en ökad
arbetsbelastning för medarbetarna. Trots att fler bangårdstjänster kan bemannas med hjälp av den
datorassisterade metoden visar det sig att den totala utlagda arbetstiden inte ökar eller endast
ökar marginellt för alla medarbetare.
De parametrar som är undersökta i detta arbete är de som står listade i tabell 6-4, straffpoäng
för vakanta bangårdsturer, månadsvisavstämning, uteslut kort arbetstid och uteslut arbete runt
fridagar. Genom att ge passande värden på dessa parametrar har man en schemastyrning som kan
reglera arbetstiderna mer effektivt.
Utifrån resultatet och de identifierade fördelarna kan användandet av optimeringsverktyget
rekommenderas, med de undersökta parametrarna, för bemanningsplanering på bangårdar utifrån
både ett företags- och personalperspektiv. För företaget är att utnyttjande graden av resurser höjs
utan att kostnaderna ökar.
Det finns en typ av arbetsuppgift som optimeringsverktyget inte har prioriterat. Det är
reservturer som är inplanerade i alla turfördelningsnycklar. Dessa reservturer utgör olika stor
andel av den schemalagda arbetstiden i vardera testkörning. Det kan behövas en ytterligare studie
för att avgöra vilket sätt som är det bästa för att tillsätta reservpersonal med avseende på
schemarobusthet vid trafikstörning och en rekommendation om vilken reservhållningsnivå som
lämpar sig bäst.
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