
Linköpings universitet | Institutionen för datavetenskap 
Kandidatuppsats | Datateknik 

Höstterminen 2018 | LIU-IDA/LITH-EX-G--18/067--SE 
 

 

 
 
 
 
En kvantitativ jämförelse av 
opensource-navigeringsprogram med 
OpenStreetMap som kartdatabas 
 
 
 

Axel Karlsson 
Christian Wångblad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinator: Patrick Lambrix 
 
 
 

 

 
 



 

Upphovsrätt 
Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – under 25 år från 
publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. 
Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka 
kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för 
undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta 
tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att 
garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns lösningar av teknisk och 
administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman 
i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt 
samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant 
sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende 
eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
 
Copyright 
The publishers will keep this document online on the Internet – or its possible replacement – 
for a period of 25 years starting from the date of publication barring exceptional 
circumstances. The online availability of the document implies permanent permission for 
anyone to read, to download, or to print out single copies for his/hers own use and to use it 
unchanged for non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of 
copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional upon 
the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative 
measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property 
law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described 
above and to be protected against infringement. For additional information about the 
Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of 
document integrity, please refer to its www home page: http://www.ep.liu.se/. 

 
 
 
 
 
 
 
1 



 

 
 
© Axel Karlsson och Christian Wångblad 
  

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 



 

Sammanfattning 
 
Under detta examensarbete testades och utvärderades navigeringsverktyg mot varandra för att 
sedan se om de, tillsammans med kartsystemet OpenStreetMap, kunde fungera som substitut 
till programmet Google Maps och användas för att navigera vid en rutt. Navigeringssystemen 
som jämfördes hade alla öppen källkod och det gick att sätta upp och köra lokalt på en 
personlig dator med hjälp av stickprovsdata för att navigera i olika delar av världen. 
 
Programmen sattes upp var och en för testning, först genom att testa hanteringen av antalet 
serverförfrågningar per sekund och sedan jämfördes navigeringssystemens kalkyleringar av 
rutter mellan olika platser i städer inom Sverige.  
 
Studien visade skillnaderna som finns mellan de olika navigeringssystemen det vill säga hur 
de presterar gällande serverförfrågningar och vid ruttberäkningen. Studien visade också att 
det är fullt möjligt att ersätta ett befintligt navigeringssystem bestående av Google Maps och 
istället använda något av de navigeringssystem som finns testades i denna studien. Det  
navigeringssystemet som fick bäst resultat togs fram som den mest lämpliga kandidat att 
agera som substitut till Google Maps egna system vid ruttberäkning.  
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1. Inledning 

 1.1 Motivering 
Uppdragsgivaren TaxiCaller är ett IT-företag som erbjuder molnbaserade 
trafikledningssystem. Företaget grundades 2011 och finns nu över hela världen. Företaget 
sökte efter alternativ till sitt nuvarande adressuppslagning och kartsystem, där de 
eftersträvade att integrera ett open source-alternativ vid namn OpenStreetMap. Fördelen med 
implementering av OpenStreetMap skulle medföra användning av avgiftsfritt 
navigeringssystem samt att de kunde implementera sina egna funktionaliteter som de 
önskade. Det översiktliga målet bestod av att undersöka hur OpenStreetMap kunde ersätta 
nuvarande system samt hur generella uppgifter, som ett kartsystem behövde uppfylla, skulle 
kunna implementeras. Dessa uppgifter kunde bestå av exempelvis adressuppslagning, stöd för 
att uppdatera kartorna eller auto-complete av adresser. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida ett open-source alternativ, tillsammans 
med ett antal justeringar, kunde fungera som en fullgod ersättning till uppdragsgivarens 
nuvarande system (Google Maps). Open-source alternativet OpenStreetMap undersöktes för 
att se om det var lämpligt att implementera och använda i TaxiCallers system. Andra aspekter 
som behövde tas hänsyn till var att undersöka huruvida OpenStreetMap kunde uppfylla de 
krav som systemet hade på sig i jämförelse med hur Google Maps fungerade för 
uppdragsgivaren. 

1.3 Frågeställning 
Vilken Open-source route-mjukvara fungerar bäst med OpenStreetMap utifrån kategorierna: 

● Kortaste väg 
● Processtid per serverförfrågan 
● Serverförfrågningar per sekund 

Går det att byta ut det nuvarande kart- och navigeringssystem med ett open-sourcesystem och 
bibehålla en acceptabel servicekvalitet? 
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2. Kravspecifikation 

Följande kapitel kommer gå igenom de grundläggande kraven på systemen och vilka 
avgränsningar som gjorts i detta arbetet. Det tar även upp hur själva utvärderingen gått till 
och vilka parametrar som ansetts vara viktiga för utvärderingen av de olika systemen. 

2.1 System 
Navigeringssystem som utvärderades i detta arbete var begränsat till att endast jämföra 
mellan de som använder geografisk data från kartdatabasen OpenStreetMap (OSM). En 
närmare genomgång av OSM finns i kapitel 3.1.  
Hårdvaran som fanns tillgänglig för experimentet begränsade sig till författarnas egna 
datorer. Genomgång av felkällor det gav diskuteras i kapitel 7.4. 
Det ställdes också ett krav på hur bra möjligheter det fanns att sätta upp systemet och köra på 
en lokal dator som fanns tillgängliga under arbetets gång. Detta för att möjliggöra att testerna 
och utvärderingarna kunde genomföras på ett komfortabelt vis.  
 

2.2 Avgränsningar 
Detta arbete avgränsades till att endast undersöka huruvida det var möjligt att implementera 
OpenStreetMap samt hur en lösning med hjälp av routing hade sett ut. I testerna användes 
koordinater vid ruttberäkning då testerna riktade in sig på själva uträkningen av rutten och 
inte den geocoding som användes för att omvandla adresser till koordinater. 
 
I själva arbetet testades inte någon dataförbehandling som kunde köras av de olika 
navigeringsssystemen. Detta krävde för mycket RAM-minne som studiens datorer inte hade 
tillgång till och därför uteslöts denna faktor från arbetet eftersom datorerna inte klarar av att 
hantera så stora mängder data och därför inte blir körbara. Konsekvenser av dessa 
avgränsningar diskuteras i kapitel 7.2.2.  
 
På grund av tidsbrist testades inte alla tillgängliga navigeringssystem. De system som 
testades valdes ut efter studie av de existerande programmen. Vilka system som valdes ut och 
varför tas upp i kapitel 4. Där tas även ett antal förkastade navigeringssystem upp och 
motivering till varför de inte togs med i utvärderingen. 
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Inklusionskriterier som användes för studien var att programvaran skulle fungera på en lokal 
nivå vid 100.000 serverförfrågningar och 50 simultana anslutningar för att passa 
uppdragsgivarens kravspecifikation. Navigeringssystem som undersöktes skulle även 
använda sig av OpenStreetMap som kartdatabas.  

2.3 Utvärdering 

Vid utvärderingen var en del att testa antalet serverförfrågningar som systemet kunde klara 
av. Anledningen till att detta var lämpligt att testa var att vid användning av systemen 
kommer ett stort antal serverförfrågningar skickas till servern från de olika användarna. 
Servern måste klara av att hantera simultana anslutningar men även ett stort antal 
förfrågningar på en kort tid. Detta test genomfördes så att 50 stycken klienter användes för att 
skicka 100000 förfrågningar. Dessa siffror var ett önskemål från uppdragsgivaren och som 
sedan har använts i själva arbetet. I detta arbete baserades våra resultat endast på dessa siffror. 
Även throughput ansågs relevant att testa då det kan vara avgörande att servern klarar av att 
skicka stor mängd data till och från servern. 

Utöver att navigeringssystem måste klara av att besvara serverförfrågningar behövde de 
självklart ge svar med korrekta rutter. För att förtydliga om vad som ansågs vara den bästa 
rutten som tas fram av varje navigeringssystem så var detta baserat på hur lång distans varje 
framräknad rutt var och hur lång tid det denna tog enligt navigeringssystemen. Längden och 
tiden var de mått som i denna rapport tas i beaktning då utvärderingen av ruttberäkningen 
skedde och ansågs detta vara mest relevant. I testerna testades rutter lokalt inom städer då 
dessa ansågs vara den sorters uppdrag som taxiföretag oftast genomför. I testerna räknades 
flera rutter samman för tydligare visa skillnader i tid och sträcka då en taxibil utför flera 
uppdrag under en dag. 
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3. Teori 
Följande kapitel kommer ta upp och gå igenom bakgrunden till själva arbetet och ta upp 
relevant information om miljön och verktygen som används i denna studie. Det kommer även 
att gås igenom bakgrundsinformation om de navigeringssystem som utvärderas i ett senare 
skede av rapporten. 

3.1 OpenStreetMap 
OpenStreetMap (OSM) startades 2004 och är uppbyggt på principen att varje person känner 
till sitt närområde och om varje individ därmed laddar upp data gällande sitt närområde kan 
en världskarta byggas upp med hjälp av alla dessa olika delar som bidrag. OSM är uppbyggt 
av tre olika sorters objekt; noder, vägar och relationer. Noder står för byggnader eller 
landmärken, Två eller tre noder kan tillsammans bygga upp vägar och dessa har i sin tur 
relationer till andra noder och vägar. OSM hade växt mycket de senaste åren och kunde vid 
tidpunkten för testerna konkurrera med avgiftsbelagda alternativ som Google Maps och Bing 
Maps (Luxen & Vetter, 2011). Ciepłuch et al. (2010) visade att vid jämförelse av 
karttjänsternas korrekthet på Irland var resultaten jämna. 
OSM fanns även tillgängligt på både mobila enheter såväl som andra plattformar och var 
tillgängligt att användas på flera olika operativsystem. OSM kunde jämföras med det digitala 
uppslagsverket Wikipedia som använde sig av liknande principer. Det vill säga att flera olika 
personer kunde ge databidrag för att utöka innehållet, kvalitén och i detta fall informationen 
om själva kartsystemet. 

3.2 Kvalitetskontroll 
Då OpenStreetMap är uppbyggt genom att vem som helst ska kunna lägga upp och bidra med 
information kunde kvaliteten på informationen ifrågasättas och variera. För att kartsystemet 
skulle ha möjlighet att konkurrera med de större leverantörerna av karttjänster måste en viss 
nivå av kvalité och pålitlighet upprätthållas vid OSM. Goodchild & Li (2012) tog upp tre 
olika metoder att kontrollera kvaliteten; crowdsourcing, social och geographic. Med hjälp 
utav dessa metoder kunde kvalitén på de olika kartorna och områdena frekvent hållas 
uppdaterade och korrekta.  
 

3.2.1 Crowdsourcing 
Crowdsourcing bygger på att om det är många som använder OSM är sannolikheten stor att 
eventuella fel hittas och kan korrigeras. Istället för att systemet förlitar sig på att ett färre antal 
människor besitter stor kunskap och kan upptäcka misstag, sätts istället tilliten till ett större 
antal användare som kan bidra med rättelser och förbättringar av kartorna. På så vis kan 
kvalitén på förbättringarna mätas genom att titta på hur kontinuerligt de förekom. Det vill 
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säga, om en viss uppdatering förekommer från flera olika användare så kan den information 
antas ha större chans att vara korrekt. Ju större antalet användare är, desto lättare kom även 
buggar att upptäckas och kunna åtgärdas snabbare.  
 

3.2.2 Social 
Denna kontroll ligger i att det ofta är några få personer som ger stora bidrag av data och 
många personer som gav små. Genom att spåra bidragandet och pålitligheten från individer så 
går det att beräkna fram en bas för hur tillförlitliga dessa bidragsgivare är.  De som bidrar ofta 
och med tillförlitlig information får en betrodd status och blir som en moderator för datan. 
Denna typ av hierarki och utdelning av roller används redan av andra tjänster exempelvis 
Wikipedia, där en grupp administratörer utsågs och fick privilegier som vanliga användare 
saknade. Syftet var att dessa användare skulle försäkra att kvalitén på vissa artiklar höll en 
hög kvalité och förebygga vandalisering, felaktigheter och se till så att upphovsrättsskyddat 
material inte förekom. I OSM finns en motsvarighet som kallades för Data Working Group 
(DWG). Denna grupp handskas med motsvarande uppgifter och bestämmer över eventuella 
dispyter som kunde uppstå om exempelvis en specifik geografisk punkt.  

3.2.3 Geographic 
Geographic syftade på att det fanns en generell vetskap om olika geografiska områden. Till 
exempel skulle folk reagera om det upp laddades upp bilder på palmer i staden Linköping. 
Den allmänna kunskapen om att inte fanns tropisk vegetation i Linköping skulle medföra att 
felaktigheter som stack ut snabbt uppmärksammades. Precis som, exempelvis ett språk, så är 
syntaxen för en geografisk domän begränsad av ett antal regler som styr vad som får och inte 
får förekomma inom den specifika regionen.  

3.3 Routing 
Routing har blivit mer allmänt förekommande i populära kartsystem, såsom exempelvis 
Google maps, samt vid nästan alla navigeringssystem som kunde återfinnas i fordon. Att 
finna de kortaste vägarna i ett vägnät var ett problem som löstes i ett tidigt skede av 
datavetenskapen med hjälp av Dijkstras algoritm. Dijkstras algoritm förklaras i kap 3.5.1. Det 
var med hjälp av routing som det gick att räkna ut vägen från en punkt till en annan och det 
var detta som OpenStreetMap främst använde sig utav  (Luxen. & Vetter,. 2011). 
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3.4 Rendering 
OSM använder sig utav en metod som kallas “rendering”. Rendering går ut på att ta 
geografisk data och information och skapar en visuell karta utifrån den givna informationen. 
3D-rendering är också möjligt med hjälp av data från en karta. Med hjälp av öppen geodata 
finns möjligheten till att använda rendering för att visa och designa kartor i olika stilar, samt 
belysa viktiga funktioner eller platser som kan vara av intresse (OpenStreetMap, 2018). Ett 
exempel på olika renderingar av kartor går att se på Figur 1 där det visas olika variationer 
som en karta kan ha designmässigt.  

 
Figur 1.  Bilden visar ett exempel på rendering, hur det med hjälp av rå geodata går att designa kartor på flera 
olika vis (OpenStreetMap, 2018).  
 

3.5 Algoritmer 
När rutter ska kalkyleras fanns det en mängd olika algoritmer som används för att ta fram den 
mest lämpliga vägen. De kartsystem som använde sig utav OpenStreetMap använde sig utav 
bland annat algoritmerna; Dijkstras, A* eller Contraction hierarchies.  
 

3.5.1 Dijkstras algoritm 
Dijkstras algoritm är en algoritm för att hitta den kortaste vägen mellan olika noder. 
Algoritmen finns i ett antal olika variationer men den huvudsakliga grundprincipen är att hitta 
avståndet mellan två noder. En vanligare variant är att utgå ifrån en nod och hitta den kortaste 
vägen till alla andra noder i en graf. På så vis byggs en graf som består av de kortaste vägarna 
till varje nod (Liu et al., 1994), (Dijkstra, 1959). I exemplet nedan är det fem noder där den 
snabbaste vägen från nod fem till nod ett. Från början finns det inga värden på hur lång tid 
det tar mellan varje nod. I Figur 2 finns en bild på de fem noderna. Algoritmen börjar med att 
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beräkna tiden det tar för att ta sig från nod fem till de två närmaste noderna. Det vill säga nod 
4 och 2. I figur 3 har algoritmen gått från nod till nod och räknat ut kostnaden för att ta sig 
mellan de olika noderna. I figur 4 har algoritmen sedan bestämt ut att den snabbaste vägen 
från nod fem till ett är i ordningen 5->4->2->1. 

 
Figur 2: Fem noder numrerade från ett till fem . 
 

 
Figur 3: De olika konstaderna/längderna för att ta sig mellan olika noder räknas ut. 
 

 
Figur 4: Den snabbaste vägen mellan nod ett och fem tas fram, i detta fallet 5->4->2->1. 
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3.5.2 A* algoritm 
A* är en “bäst först”-algoritm som används för att hitta den bästa vägen, det vill säga den 
som har lägst kostnad. Med lägst kostnad menas den väg som hade kortast distans, var 
snabbast, etc. A* algoritmen börjar med att uppskatta alla noders optimala kostnad till 
slutnoden. Algoritmen väljer sedan hela tiden att gå till den noden som “borde” vara den 
snabbaste vägen till slutnoden. Om det visade sig att en nod inte är den bästa, backar A* 
tillbaka till noden innan och testar en annan väg. På detta vis ritas en graf ut som visar de 
olika noderna och de närmaste/bästa vägarna emellan varje nod samt kostnaderna för dessa 
vägar (Li et al., 2015), (Hart et al. 1968). 
 

3.5.3 Contraction hierarchies 
Contraction hierarchies är en teknik som används för att förbehandla data genom att föra 
samman olika noder i olika hierarkier (Geisberger et al. 2008). När hierarkierna är skapade 
kommer algoritmer som A* och Dijkstras att snabbare kunna komma fram till den kortaste 
vägen. I detta arbete ligger inte fokus på förbehandling av data. 

3.6 Geografiska koordinater 
Geografiska koordinatsystem var ett koordinatsystem som kunde användas för att ange varje 
punkt på jorden med hjälp av siffror, bokstäver eller andra typer av symboler. Koordinaterna 
valdes ofta ut så att exempelvis en siffra visade den vertikala positionen och en annan för att 
visa den horisontella. Det vill säga att de använde sig av latituden, vilket är en punkts 
geografiska vinkelavstånd i öst-västlig riktning och longituden som var den punkts 
geografiska vinkelavstånd från ekvatorn som uttrycktes i positiva grader om den låg på norra 
halvklotet och i negativa grader om den fanns i södra halvklotet (Figur 5)(ArcMap, 2018).  
 
Med hjälp av geografiska koordinater behövde inte en specifik plats namn anges utan istället 
kunde koordinaterna användas som substitut för att ange en specifik punkt eller plats i 
världen. Geografiska koordinater kunde också användas som indata vid hantering av 
navigeringssystem. I Google Maps behövde inte en specifik plats namnges då det istället 
fungerade att ange platsens koordinater för att hitta en lämplig rutt till den positionen. 
Navigeringssystemen i denna studie använde sig också av geografiska koordinater för att ta 
reda på var en plats var lokaliserad (ArcMap, 2018). 
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Figur 5:  Bilden illustrerar världen som en glob med longitud och latitud-värden (ArcMap, 2018). 
 
 

3.7 Latens 
Latensen var, inom datavetenskapen, ett mått på den tid det tog för en viss mängd data att 
flytta sig från en punkt till en annan. Tillsammans med bandbredden definierade latensen 
hastigheten och kapaciteten för ett nätverk. Latensen var ett av måtten som användes i denna 
rapport för att uppskatta kvalitén på navigeringsprogrammen.  

3.8 Serverförfrågningar 
Serverförfrågningar användes för att testa responstiden på ett visst system. En förfrågan 
skickades för att låta systemet utföra sitt arbete och när det var slutfört skickades en signal 
om att systemets arbete var färdigt. Multipla förfrågningar kunde också skickas för att testa 
hur många förfrågningar per sekund som ett visst system kunde klara av.  

3.9 Relaterat arbete 
Även om det fanns mycket forskning runt OpenStreetMap och jämförelser med Google maps 
som till exempel Ciepłuch et al., (2010) fanns det väldigt få där navigeringssystem jämfördes. 
Istället hade till exempel Luxen & Vetter (2011) använt ett eget program, Open Source 
Routing Machine (mer om OSRM i kapitel 4.1.1) med egna navigeringsalgoritmer direkt på 
data från OSM istället för att använda befintliga program. De få studier som fanns var ofta 
inriktade på mer specifika krav. Adewara, K. A. (2016) jämförde många av de nämnda 
programmen i artikeln “Evaluating open source routing tools in vaccine delivery in Kano 
State, Northern Nigeria.” Tyvärr var det för lokalt och specificerat för att det skulle gå att dra 
någon slutsats om routing-programmens globala kapacitet.  
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4. Analys av system 
I det här kapitlet beskrivs de olika navigeringssystem som testades samt de som undersöktes 
men valdes att inte testa. Kapitlet avslutas med att beskriva hur de testade programmen 
konfigurerades. 

4.1 Open source-alternativ 
Det existerade ett antal open-source alternativ som skulle kunna användas till själva 
navigeringen.  Fyra stycken av dessa jämfördes i denna studie. OpenStreetMap hade växt 
fram till den ledande opensource-kartlösningen (Mooney & Minghini 2017). De fyra 
jämförda programmen använde sig utav data som främst kom från OpenStreetMap.  
De programalternativ som jämfördes i studien var; OSRM, Graphhopper, Valhalla samt 
BRouter. En gemensam nämnare bland alla dessa kandidater var att ingen av dem var 
begränsade när det kom till olika länder. Det vill säga att alla fungerade och var tillgängliga 
på en global nivå. De olika alternativen kom att jämföras med varandra samt i vissa fall även 
med Google Maps egna kartsystem, som inte använde sig utav OSM. 
 

4.1.1 Open source routing machine  
(OSRM) Open source routing machine, hädanefter kallat OSRM, var ett routingsystem som 
använde sig av data från projektet OpenStreetMap. OSRM använde sig inte av någon 
A*-variant utan förlitade sig istället på en variant av Dijkstras algoritm. Detta resulterar i att 
OSRM hade väldigt kort processtid, vanligtvis under en millisekund för dataset som t.ex 
Europa. Detta betydde att OSRM kunde användas som en bra kandidat till bland annat 
responsiva, webbaserade applikationer och hemsidor. De allmänna fördelarna som fanns med 
OSRM var bland annat ett snabbt system för att hitta rutter och vägar. OSRM var också 
väldigt portabelt samt att systemet använde sig utav ett väldigt simpelt dataformat vilket 
förenklade import av olika skräddarsydda dataset, som då kunde användas istället för data 
som från OpenStreetMap (Open Source Routing Machine [OSRM], 2017). Ett exempel på 
hur OSRM såg ut under arbete ses i Figur 3. 
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Figur 3.  Bilden visar ett exempel på hur en rutt mellan Stockholm - Linköping kunde se ut med hjälp av OSRM 
(OSRM, 2018). 
 

4.1.2 Graphhopper 
Graphhopper var ett snabbt och minneseffektivt routingsystem som var designat för servrar, 
skrivbord samt android och IOS-system. Graphhopper använde sig utav flera olika algoritmer 
såsom  Dijkstras, A*, och Contraction hierarchies för att räkna ut rutter. Graphhopper gav 
även möjlighet till att simulera trafik på sina kartor och kunde även bidra med hjälp vid 
stadsplanering (Graphhopper, uå). Se Figur 4 för hur Graphhopper såg ut under arbete. 
 

 
Figur 4.  Bilden visar ett exempel på hur en rutt mellan Stockholm - Linköping kan se ut på Grahhoppers 
webbaserade client (Graphhopper, uå). 
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4.1.3 BRouter 
BRouter var ett routingsystem som ursprungligen var designat för att kalkylera de snabbaste 
och lämpligaste cykelrutterna genom att använda data från OSM samt ta hänsyn till den 
positionens markhöjd. Genom att ta hänsyn till båda dessa faktorer så kunde BRouter räkna 
ut en rutt som både var den snabbaste för cyklisten men som också tog hänsyn till att vägen 
inte var för svårframkomlig. BRouter fanns tillgänglig både via webbsidor och som 
applikation till androidenheter. Även om BRouter ursprungligen var tänkt att fungera för att 
räkna ut cykelrutter visade den även potential för att räkna ut bilrutter och var därför relevant 
under detta arbete (Renner, 2018). Se Figur 5 för hur BRouter visade en rutt under arbetet. 

 
Figur 5.  Bilden visar ett exempel på hur en rutt mellan Stockholm - Linköping kunde se ut på BRouters 
webbaserade client (BRouter, 2018). 
 

4.1.4 Valhalla 
Valhalla var ett open source-navigeringssystem med ett medföljande bibliotek som gick att använda 
som komplement till OSM-data. Det fanns ett antal nyckelfunktioner inom Valhalla som skilde det 
från övriga navigeringsverktyg som fanns tillgängliga. Dessa inkluderade bland annat:  

● Multimodellerat och tidsbaserade rutter. Tillät en blandning av olika färdmedel på samma 
rutter. 

● C++ baserad API (application program interface). Detta tillät utökad kompilering av de olika 
delarna för att göra navigering möjligt på offline-enheter.  

● Ett plugin-baserat narrativ och manövergenerations-arkitektur. Tillät generation som var 
skräddarsydd för antingen det administrativa området eller ett lokalt mål. 

Valhalla bestod av ett flertal moduler som alla var ansvariga för varsin funktion. Dessa moduler 
bestod exempelvis av: 
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● Tyr: Användes för att hantera HTTP-förfrågningar för en rutt som kommunicerade med 
Valhallas övriga API:s 

● Meili: Bibliotek som användes för att para ihop kartor. 
● Mjolnir: Verktyg som användse för att konvertera öppen data till grafer för Valhalla 

(Krasnyk, 2018). 
Se Figur 6 för ett exempel på hur Valhalla kunde se ut under arbete. 

 
Figur 6.  Bilden visar ett exempel på hur en rutt mellan Stockholm - Linköping kunde se ut på Mapzen 
turn-by-turns API som använder sig utav navigeringssystemet Valhalla (Valhalla, 2018). 

4.2 Google Maps  
Google Maps var det nuvarande kartsystemet som uppdragsgivaren TaxiCaller använde sig 
utav och som hanterade deras kartsystem. I denna rapport kom Google Maps också att 
jämföras mot de ovan nämnda opensource-alternativen och användes som en referenspunkt 
att utgå ifrån. Genom att göra detta kunde eventuella förbättringar eller märkbara skillnader 
upptäckas lättare. Google maps använde sig utav data som de tar fram själva, men hade 
tidigare även förlitat sig på bidrag från användare vid andra tillfällen. Ett exempel på hur en 
kartrutt kunde se ut syns i Figur 7. 
 

21 



 

 
Figur 7. Bilden visar ett exempel på hur en rutt mellan Stockholm - Linköping kan se ut på Google Maps 
(Google Maps, 2018). 
 

4.3 Val av navigeringssystem 
Vid utvärderingen av navigeringssystem, då det skulle bestämmas vilka specifika 
navigeringssystem som skulle användas, valdes de system som ansågs mest lämpliga baserat 
på hur långt fram i utvecklingen de låg och om de faktiskt var implementerade i något 
program. Graphhopper och OSRM användes officiellt av OSM själva och fanns tillgängliga 
på OSM:s webbsida att använda. Valhalla användes tidigare utav ett program vid namn: 
Mapzen turn-by-turn. Mapzen var nedlagt, men Valhalla fanns fortfarande tillgängligt att 
använda och därför var det lämpligt att ställa mot de övriga navigeringssystem. BRouter var 
det enda av de fyra navigeringssystem som inte officiellt var implementerat i något annat 
system. Då det fanns en applikation som var utvecklad för android av BRouter kunde 
navigeringssystem ändå sägas ha potential och valdes ut till denna undersökningen. 
 

4.4 Förkastade navigeringssystem 
Förutom de navigeringssystem som valdes ut så fanns det även ett antal system som 
förkastades och bestämdes inte vara lämpliga i denna undersökningen. Detta stycke ägnas 
åt att lista detta och motivera varför de inte ansågs vara lämpliga i denna undersökning trots 
att de använde sig av OSM. I de flesta fall så motiveras det av att systemen inte var 
tillgängliga att sätta upp och köra på en lokal server eller att de inte var aktuella längre. Det 
fanns också en tidsaspekt att ta hänsyn till och därför kunde inte exakt alla 
navigeringssystem testas.  
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4.4.1 MapQuest open 
MapQuest open var ett navigeringssystem som lanserades för att först ge 
navigeringsalternativ i Storbritannien och sedan resten av världen. MapQuest var en av de 
första stora kartleverantörerna att anamma OSM och ge tillgång till kartservice online 
(MapQuest, 2018). MapQuest hade varit en lämplig kandidat att testa i denna undersökning 
men slutade erbjuda service ansluten till OSM vid 2015 och finns inte tillgänglig längre.  
 

4.4.2 YOURS  
YOURS (Yet Another OpenStreetMap Service), är ett navigeringsverktyg som också 
använder sig av OSMs data för att erbjuda karttjänster och navigation (YOURS, 2018). 
YOURS hade en hemsida där ett ett demo för deras karttjänst fanns men denna kunde inte 
navigera på den lokala nivå som vi eftersökte. Det fanns heller ingen möjlighet att sätta upp 
YOURS och testa på en lokal server som var tanken med navigeringssystemen. Då det inte 
kunde utvärderas på samma vis som de andra navigeringssystemen så valde vi att förbise 
detta navigeringssystem och istället fokusera på andra. 
 

4.4.3 OpenRouteService 
OpenRouteService, förkortat ORS, är ett navigeringssystem som erbjuder en rad olika 
navigeringsalternativ över hela världen och även rullstolsnavigering inom Europa. ORS 
ansågs vara ett intressant alternativ först och var tänkt att vara en av de fyra 
navigeringssystemen som utvärderades med motiveringen att den erbjöd en mängd 
navigeringsalternativ i världen och var välutvecklad (OpenRouteService, 2018). Det fanns 
dock, som i fallet med YOURS, ingen möjlighet att utvärdera OpenRouteService efter 
kriterierna som hade bestämts i detta arbete. Det gick inte lika enkelt att sätta upp en server 
lokalt och utvärdera antalet förfrågningar exempelvis. Av denna anledning så bestämdes det 
att OpenRouteService inte togs med i utvärderingen.  
 

4.4.4 CycleStreets 
CycleStreets är ett navigeringssystem som används vid transport med cykel (CycleStreets, 
2018). Då detta arbete fokuserade främst på att utvärdera navigeringssystem som var 
lämpliga för ett taxibolag så prioriterades detta navigeringssystem bort. BRouter, som nämns 
tidigare i rapporten, var också ett navigeringssprogram som ursprungligen var designat för 
cykelfärder men det hade komplementet att det också fanns möjlighet för bilfärder. Därför 
valdes BRouter ut för att jämföras med de andra navigeringssystemen varav CycleStreets 
bortprioriterades.  
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4.5 Konfigurering av navigeringssystem 
Till en början behövde de olika navigeringssystemen konfigureras och sättas upp för 
användning. De navigeringssystem som hade valts ut för detta arbete hade dokumenterad 
information för att göra detta på sina respektive github. Flera av programmen behövde andra 
hjälpprogram för att fungera och tillverkarnas instruktion användes som mall när 
programmen sattes upp. 
Detta arbete utfördes med navigeringssystemen i olika miljöer, dvs olika datorer och 
operativsystem användes för navigeringssystemen. Anledningen till detta var att det inte var 
möjligt att utföra samtliga undersökningar på en och samma dator på grund av begränsad 
minneskapacitet på tillgängliga datorer och resurser för studien. För att kontrollera effekten 
av det valet gjordes en jämförelse med ett av navigeringsprogrammen (OSRM). OSRM 
konfigurerades på samtliga datorer som användes under studien. 
 

4.5.1 Graphhopper 
Graphhopper kördes lokalt på en dator med operativsystemet Windows. Instruktionerna från 
Graphhoppers egna github följdes för att sätta upp en lokal version av programvaran. Den 
versionen använde sig utav stickprovsdata som kunde inhämtas från OSM:s databas. 
Graphhopper skrev sedan ut debug-information om rutterna som testades, vilka hämtades 
genom OSM-datan och användes vid den beräknade rutten. 

4.5.2 Valhalla 
Valhalla användes och kördes tidigare via Mapzen turn-by-turn som skapades och 
utvecklades för att användas som navigeringsverktyg. Det gick tidigare att testa själva 
navigeringsprogrammet via Mapzens hemsida men då den var nedlagd fanns ingen åtkomst 
till det. Valhallas programvara togs istället ned via deras github och på så vis gick det att sätta 
upp en lokal server samt en användarvänlig API. Med den versionen testades både 
förfrågningar mot servern samt hur navigeringssystemet beräknade rutter, hur lång tid de tog 
och avståndet som den beräknade rutten hade.  

4.5.3 OSRM 
OSRM sattes upp på en lokal server på datorer med operativsystemet Linux. Precis som vid 
tidigare nämnda navigeringssystem hämtades stickprovsdata från OSM:s databas som kunde 
användas och testas lokalt. OSRM kunde både ta inmatning genom att skriva in exakta 
koordinater och genom att markera och klicka med musen via systemets grafiska gränssnitt.  
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4.5.4 BRouter 
BRouter sattes upp på en dator med operativsystemet Linux. BRouter gav instruktioner om 
hur det skulle sättas upp på en lokal nivå via deras egna github repository. BRouter använde 
sig även det, utav sticksprovdata från OSM:s databas som fanns tillgänglig att ladda ned. På 
så vis behövde inte heller data från hela världen tas i beaktning, utan istället endast de 
områden vi var intresserade av.  
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5. Analys av utvärderingsmöjligheter 
Kapitlet inleder med att beskriva de program som var aktuella för att testa 
navigeringssystemen. Det beskrivs även hur testerna och utvärderingarna gjordes med 
exempel på hur det såg ut. 

5.1 Bombardier 
Bombardier är ett HTTPS utvärderingstest som kom att användas för att testa latens och 
serverförfrågningar på de olika navigeringssystemen. Bombardier var skrivet i 
programmeringsspråket Go och var multiplatform-anpassat för att fungera i flera olika 
miljöer. Bombardier är, precis som navigeringssystemen, öppen programvara och kunde 
användas avgiftsfritt. Instruktionerna för programmets funktioner och hur det skulle användas 
fanns tillgängliga på deras egna github. Med hjälp av Bombardier, gjordes det möjligt att 
simulera ett större antal förfrågningar som gjordes mot servern och var tänkt att ge en bild av 
hur det kunde se ut i verkligheten när navigeringssystemen fick flera förfrågningar samtidigt. 
Hur de olika navigeringssystemen påverkades av en större mängd förfrågningar kunde sedan 
kontrolleras och hur de hanterade förfrågningarna kunde jämföras. Bombardier skrev sedan ut 
information om hur många förfrågningar som gjordes per sekund, hur hög latens som den 
testade servern hade och samt hur hög genomströmning av data som skedde under testningen. 
Bombardier beräknade det genomsnittliga antalet serverförfrågningar per sekund och latens i 
medelvärde samt maxvärdena av dessa data och även dess standardavvikelser. Det matades 
även ut tidsåtgången för varje körning av programmet (Bombardier, 2018). 
 
Det kontrollerades om det fanns alternativ till att använda Bombardier men då det saknades 
ordentliga kunskaper om alternativa verktyg för att köra dessa tester och det var osäkert om 
det fanns några substitut som fungerade lika bra så föll valet på Bombardier. Bombardier var 
också väldigt användarvänligt och enkelt att sätta upp och använda. Ett alternativ hade varit 
att använda programmet “curl” som är ett verktyg för att transportera data från eller till en 
server. Curl kunde köras via en terminal och mot en URL. Det som ficks tillbaka var då en 
request från servern (Curl, 2018). Men curl var dock mer begränsat och inte anpassat till 
uppgiften att skicka massiva serverförfrågningar på samma vis som Bombardier var. 
Bombardier var, som nämndes tidigare, mer användarvänligt från start och skrev ut relevant 
information som behövdes till utvärderingen. 
 

5.2 Test med Bombardier 

När de olika navigeringssystemen väl konfigurerades och sattes upp på de lokala maskinerna 
så kördes ett antal tester med hjälp av Bombardier för att testa latens och serverförfrågningar. 
Alla navigeringssystem sattes upp på en lokal server. Med hjälp av Bombardier kunde 
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serverförfrågningar skickas mot alla de uppsatta navigeringssystemen och deras lokala 
servrar. På detta vis kunde information om hur navigeringssystemen hanterade 
serverförfrågningar per sekund, dess latens och genomströmningen av data utvärderas (Figur 
8). 
Under testerna med Bombardier kördes 100.000 serverförfrågningar med 50 simultana 
anslutningar. Testerna utfördes fem gånger för varje navigeringssystem. 
 

 
Figur 8. Bilden visar ett exempel på hur Bombardier kunde fungera. I detta fall kördes Bombardier mot server 
127.0.0.1 med port 8080 och skickar 1000000 förfrågningar med 125 anslutningar. 

5.3 Jämförelse av rutter 

De olika navigerinsystemens val av rutter utvärderades. Några utvalda rutter mellan olika 
punkter inom några städer i Sverige kontrollerades. Anledningen till att dessa städer valdes ut 
var att testerna utfördes i Sverige. De tre största städerna i Sverige samt Linköping valdes ut 
då de ansågs vara relevanta för taxiverksamhet. Rutterna som navigeringssystemen valde 
mellan dessa två punkter jämfördes mot varandra. De städer i Sverige som användes för 
ruttjämförelsen var tre av de större städerna inom landet vilket betyder att det bör vara 
tillräckligt med OSM-data för att navigeringssystemen skulle få möjlighet till att ge så bra 
resultat de har möjlighet till. Punkterna valdes för olika kända platser i städerna. De städer 
som användes i detta fall var Linköping, Stockholm och Malmö. Fyra punkter i dessa städer 
valdes ut och därefter kontrollerades och jämfördes navigeringssystemens uträknade distanser 
för rutterna som uppstod mellan punkterna. 
I testerna hade de olika platserna matats in som koordinater då inte geocodingen ska påverka 
resultatet. 
 
De olika punkterna som användes vid testerna valdes på lokala nivåer och inte över längre 
sträckor som exempelvis från en stad till en annan. Detta gjordes för att få ett scenario som 
var vanligast för taxibilar, det vill säga att transportera kunder på en lokal nivå. 
  
Google Maps användes som jämförelse med ett redan väl fungerande navigeringssystem. 
Undersökningen med Google Maps använde sig av samma koordinater som för de övriga 
navigeringssystemen för att jämföra en rutt mellan olika punkter. Längden på dessa rutter 
jämfördes med de motsvarande rutterna som kördes av de olika navigeringssystemen.  
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5.4 Data från navigeringssystem 

För att jämföra navigeringssystemen användes konkreta resultat relaterade till; hur lång tid 
det tog att beräkna en rutt, ruttens längd samt annan information i terminalens debugger. 
Datan införskaffades från navigeringssystemens debugger och skrevs ut i terminalerna de 
kördes i. Exempel på denna data var antalet noder som användes vid en rutt, totala antalet 
noder som användes för rutten. 
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6. Resultat 
Resultatdelen inkluderar initialt informationen som hämtades från OSM samt hur dess 
funktioner studerades. Därefter följer en genomgång över de olika testerna som utförts, data 
som användes, förekommande avvikelser samt resultaten som framkommit. 

6.1 Tester med Bombardier 
Alla navigeringssystem kunde sättas upp mot en lokal server och kördes utan att några problem 
uppstod. Nedan följer resultat från testerna där Bombardier kördes mot de lokala servrarna. 
Resultatet gav medelvärde för förfrågningar/sekund samt latens. Därutöver noterades 
standardavvikelse och genomströmning för testerna. För varje navigeringssystem kördes fem 
repetitioner av testerna och medelvärdet av dessa resultat redovisas i Tabell 1-4. När det gäller 
maximala värdet under testerna har det ej redovisats som medelvärde utan som det högsta noterade 
värdet i någon av repetitionerna. Tiden avrundades till tiondels sekunder och latensen till hundradels 
millisekund.  
 
BRouter    

Genomströmning 
(MB/s) 4.52   

Tid (s) 130,0   

Total data (MB) 679,00   

 Medelvärde Standardavvikelse Max 

Förfrågningar/s 764,92 1257,30 171115,67 

Latens (ms) 64,32 302,27 15,49 

Tabell 1: Resultat från testerna av BRouter med Bombardier. 100.000 serverförfrågningar kördes med 
50 simultana anslutningar. Resultatet är ett medelvärde av fem repetititioner förutom gällande 
maxvärdet som är det högst uppmätta enskilda värdet under försöket.  
 
Graphhopper    

Genomströmning 
(MB/s) 248,40   

Tid (s) 2,6   

Total data (MB) 645,86   

 Medelvärde Standardavvikelse Max 

Förfrågningar/s 35828.16 16084,70 61731,35 

Latens (ms) 1,39 8,48 1012,00 

Tabell 2: Resultat från testerna av Graphhopper med Bombardier. 100.000 serverförfrågningar kördes 
med 50 simultana anslutningar. Resultatet är ett medelvärde av fem repetititioner förutom gällande 
maxvärdet som är det högst uppmätta enskilda värdet under försöket.  
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OSRM    

Genomströmning 
(MB/s) 2,21   

Tid (s) 77   

Total data (MB) 170,32   

 Medelvärde Standardavvikelse Max 

Förfrågningar/s 1593.88 552.38 5295.70 

Latens (ms) 33.61 20.75 15.42 

Tabell 3: Resultat från testerna av OSRM med Bombardier. 100.000 serverförfrågningar kördes med 
50 simultana anslutningar. Resultatet är ett medelvärde av fem repetititioner förutom gällande 
maxvärdet som är det högst uppmätta enskilda värdet under försöket.  
 
 
Valhalla    

Genomströmning 
(MB/s) 5,13   

Tid (s) 130   

Total Data (MB) 769,50   

 Medelvärde Standardavvikelse Max 

Förfrågningar/s 11579.80 2220.69 16409,50 

Latens (ms) 64.32 302.27 15,42 

Tabell 4: Resultat från testerna av Valhalla med Bombardier. 100.000 serverförfrågningar kördes med 
50 simultana anslutningar. Resultatet är ett medelvärde av fem repetitioner förutom gällande 
maxvärdet som är det högst uppmätta enskilda värdet under försöket.  
 
Resultatet visade skillnader mellan de olika programmen. För det snabbaste programmet, 
Graphhopper tog det i medel knappt tre sekunder och för BRouter tog det två minuter och 15 
sekunder. Värt att notera var också att BRouter har ett extremt högt maxvärde på 
förfrågningar/sekund men har lägst medelvärde. Vid beräkning av den totala 
dataanvändningen syns det även där stora skillnader (Tabell 5). Den stora skillnaden i 
dataanvänding skulle kunna vara relevant om navigeringssystemen inte bara gör uträkningar 
lokalt utan måste skicka datan över nätverk. 
  

31 



 

 

Program Total Data (MB) 

BRouter 679 

Graphhopper 646 

OSRM 170 

Valhalla 770 
Tabell 5: Resultat från testerna av navigeringssystemen med Bombardier. 100.000 serverförfrågningar 
kördes med 50 simultana anslutningar. Tabellen visar medelvärden från fem repetitioner på den totala 
mängden data som användes av programmen vid förfrågan. Enhet MB, avrundat till heltal. 

6.2 Test av ruttberäkning 
Vid testet valdes fyra olika positioner inom kommunerna; Linköping, Stockholm, Göteborg samt 
Malmö. Följande resultat visar data från rutterna som de olika navigeringssystemen valde för att 
passera dessa punkter. Det som visas var totaldistansen i kilometer mellan samtliga punkter och 
körtiden mellan dessa i minuter för respektive område. Resultatet redovisas i tabell 6-9. 
 
 

Navigeringssystem Längd(km) Tid(min) 

Graphhopper 35,08 35 

BRouter 37,60 41 

OSRM 35,10 42 

Valhalla 39,69 46 

Google Maps 37,10 38 

Tabell 6: Totala ruttlängd (km) samt körtid (min) för respektive navigeringssystem. Rutterna är 
uträknade efter att passera följande koordinat positioner i Linköpings kommun; 
Resecentrum: 58.416962,15.623998, Flygvapenmuseumet: 58.409935,15.524464,  
Bergs slussar: 58.485712,15.530242, Gamla Linköping: 58.405905 ,15.589448 
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Navigeringssystem Längd(km) Tid(min) 

Graphhopper 33,27 48 

BRouter 36,30 52 

OSRM 33,10 47 

Valhalla 36,24 52 

Google Maps 36,40 54 

Tabell 7: Totala ruttlängd (km) samt körtid (min) för respektive navigeringssystem. Rutterna är 
uträknade efter att passera följande koordinat positioner i Stockholms kommun; 
Central stationen: 59.325117,18.071094, Globen: 59.29362,18.083213, 
Friends Arena: 59.372479,18.001693,              Gröna Lund: 59.323294,18.095812 
 
 

Navigeringssystem Längd(km) Tid(min) 

Graphhopper 9,36 19 

BRouter 11,00 26 

OSRM 9,30 17 

Valhalla 10,67 28 

Google maps 10,50 28 

Tabell 8: Totala ruttlängd (km) samt körtid (min) för respektive navigeringssystem. Rutterna är 
uträknade efter att passera följande koordinat positioner i Göteborgs kommun; 
Central stationen: 57.707233,11.967017, Liseberg: 57.694613,11.994821, 
Gamla Ullevi: 57.706231,11.980894, Feskekörka: 57.701004,11.957802 
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Navigeringssystem Längd(km) Tid(min) 

Graphhopper 10,12 25 

BRouter 11,00 25 

OSRM 10,70 21 

Valhalla 11.01 23 

Google Maps 10,10 28 

Tabell 9: Totala ruttlängd (km) samt körtid (min) för respektive navigeringssystem. Rutterna är 
uträknade efter att passera följande koordinat positioner i Malmö kommun; 
Central stationen: 55.605293,13.000157, Turning Torso: 55.613291,12.976368, 
Malmö Stadion: 55.58374,12.989495, Malmö Arena: 55.564392,12.976333 
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7. Diskussion 
Nedan diskuteras resultaten som införskaffades vid testerna av navigeringssystemen med hänsyn till 
metod och teori. Resultaten vid serverförfrågingar och latensen var det första som analyserades och 
därefter diskuterades ruttberäkning.  

7.1 Resultat 

7.1.1 Test med Bombardier 
Testerna med Bombardier, där serverförfrågningar och latens var det som huvudsakligen 
testades, visade på att Graphhopper var det navigeringssystem som klarade flest 
serverförfrågningar per sekund. Graphhopper visade sig också vara det system som fick lägst 
latens vid dessa förfrågningar. Vid genomströmning av data så visade det sig istället att 
Graphhopper kom upp i högst antal MB per sekund.  
 
BRouter var istället det navigeringssystem som klarade lägst antal serverförfrågningar 
samtidigt som det också var det av navigeringssystemen som hade högst latens vid testen med 
Bombardier. Samtidigt visade det sig att BRouter hade lägst genomströmning av data av de 
olika navigeringssystemen. Detta kan härledas tillbaka till att BRouter var den mindre av de 
olika aktörerna och inte var lika optimerad med alla tillgängliga funktioner som de övriga 
systemen. BRouter var även ursprungligen tänkt att fungera för cyklister och det var därför 
inte säkert att dess rutter för bilar var lika välfungerande som deras cykelnavigering.  
 
Maxvärdet på latenserna och serverförfrågningar varierade mellan de olika 
navigeringssystemen där BRouter fick väldigt högt vid tillfällen. Resultatet kunde dock 
variera från varje körning och det är osäkert om det verkligen går att dra slutsatser med någon 
värdefull grund från denna information. Det är dock möjligt att denna data kan användas vid 
andra typer av utvärderingar men i detta fallet så ter sig värdena inte bidra med någon större 
insikt. Värdena har ändå tagits med i denna rapport för att ändå ge en bättre blick av vad som 
testades när Bombardier kördes och samtidigt ge en överblick av hur programmmet 
fungerade. 
 
När det gällde total dataanvändning var det bara OSRM som stack ut i gruppen med väldigt 
låg dataanvändning. Den var betydligt snabbare än både Valhalla och BRouter, men 
Graphhopper var både snabbare och hanterade större datamängd. Vid tester på lokal server 
var inte mängden data något som begränsade programmet. Detta kan dock vara ett problem 
när data inte bara hanteras lokalt. Då kan hela systemet bli långsammare på grund av att datan 
måste skickas över internet. 
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Utifrån de resurser och begränsningar arbetet hade hittades ingen förklaring till varför 
Graphhopper gjorde markant bättre än de andra systemen. För att hitta anledningen krävs det 
närmare kontroll av koden i systemen samt exakt hur algoritmerna används. Detta är något 
som är utanför det här arbetets ram. Det är dock något som skulle vara intressant att 
kontrollera närmare i framtida arbeten. 

7.1.2 Test av ruttberäkning 
Värt att notera var att det inte alltid måste vara optimalt med den kortaste sträckan eller den 
kortaste restiden. En rutt kan exempelvis räknas som kortare vad gäller avstånd men den kan 
fortfarande vara svårframkomlig vilket betyder att den beräknade tiden som sträckan tar att 
köra då blir missvisande. 
Generellt var det ingen större skillnad på resultaten på ruttberäkning mellan de olika 
navigeringssystemen vid testerna och det gick inte att se en tydlig trend. Graphhopper och 
OSRM hade ofta likartade resultat. Eftersom testerna inte visade på några större skillnader 
mellan resultat för open-source programmen och Google Maps bör de kunna användas som 
substitut för den avgiftsbelagda tjänsten Google Maps. 

7.2 Metod 

7.2.1 OpenStreetMap 
OpenStreetMap var det primära verktyget för själva kartdelen som de olika 
navigeringssystemen arbetade mot. En förutsättning för uppdraget från TaxiCaller var 
användning av kartverktyget OpenStreetMap. Informationen om hur OpenStreetMap 
användes inhämtades från artiklar och studier samt information från deras egen officiella 
webbsida. Utvärderingen om hur OpenStreetMap presterade baserades därmed på andra 
studier och skriftlig information om systemet. Det gjordes ingen egen utvärdering av den 
delen av systemet i denna rapport. 
Detta delvis eftersom uppdragsgivaren från början hade bestämt sig för att använda sig utav 
OpenStreetMap men också för att alla navigeringssystem som utvärderades i detta arbete 
använde sig utav just OpenStreetMap och påverkade därmed inte jämförelsen mellan de olika 
navigeringssystemen. En vidareutveckling av detta arbete, skulle möjligtvis vara en 
jämförelse med andra alternativ till OpenStreetMap.  
 

7.2.2 Navigeringssystem 
I denna studie testades endast navigeringssystemens serverförfrågningar, latens och hur bra 
de väljer rutter. Vad som också var möjligt att testa, utöver de redan gjorda testerna, var hur 
väl programmen hanterade dataförbehandling. Detta valdes dock bort då datorerna som 
användes under detta arbete inte var benägna att hantera så stora mängder data som krävdes. 
OSRM skulle exempelvis använda sig utav 300 GB RAM. Det fanns även alternativet att 
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köra denna förbehandling på en virtuell maskin som klarade av större mängder data men detta 
alternativet uteblev också för detta arbete då resurser saknades.  
 
Det nämndes i metoden att rutterna som testades och som navigeringssystemen utvärderades 
efter, kommer endast att vara på en lokal nivå, inom samma städer. Inga längre rutter som 
körs mellan olika län eller städer kontrollerades eftersom denna studie var tänkt att studera 
hur navigeringssystem fungerar åt ett taxibolag. Rutterna valdes istället ut med målet att få en 
representation av en rutt som taxibilar kan ta inom en stad. Därför kan denna utvärdering och 
studie möjligtvis få andra utfall om navigeringssystemens syfte istället hade varit att hitta den 
snabbaste vägen på längre resor mellan länder. En annan tanke var att välja koordinater ute på 
landsbygden där systemets svagheter kanske noteras i större utsträckning. Då ruttesterna 
genomfördes med koordinater och inte adresser borde inte det bli några andra resultat än de 
som framkom av testerna här. Det är möjligt att vid ruttberäkning med adress, det vill säga 
geocaching hade det kunnat bli större skillnader. Framförallt mellan Google Maps och 
open-source alternativen. Anledningen till detta är att då OSM bygger på användare laddar 
upp data borde det rimligtvis finnas färre som laddar upp data på landsbygden än i städer. 
Eftersom alla system använde OSM i testerna bör det inte ha blivit några större skillnader 
mellan opensource-systemen. 
 
Vid de scenarion som användes i detta fall bestod testerna av ett scenario där rutten var 
kontinuerligt oförändrad och bestod av statisk data. Vid en implementering av något av 
navigeringssystemen kan en utvärdering av live-data vara ett intressant testfall för att 
utveckla navigeringssystemen och OSM ytterligare. OSM:s kartdata uppdaterades var tionde 
minut. Det medför att nya förbättringar/förändringar, till deras karta, tas hänsyn till så att 
vägarna hela tiden hålls uppdaterade med de senaste rutterna. En annan aspekt som vore 
ytterligare intressant att implementera i en applikation var live-data som visade statusen på 
trafikförseningar, vägarbeten och olyckor. Detta fanns redan tillgängligt i Google Maps och 
kan vara av intresse i en framtida implementation som använder sig utav OSM och något av 
de olika navigeringssystemen.  

7.3 Arbetet i ett vidare sammanhang 
Navigeringssystem dominerades i dagsläget av större aktörer och alternativ som är 
open-source var fortfarande ett relativt nytt koncept som inte hade introducerats till fullo 
ännu. Detta arbete fyllde inte helheten som behövdes för att göra en fullskalig jämförelse 
mellan navigeringssystem och ställa dem gentemot större aktörer som Google maps, däremot 
fyller arbetet ett syfte som förstudie och kan användas som en grund för senare djupare 
analyser av olika navigeringssystem som är open-source. I dagsläget finns endast ett fåtal 
studier om navigeringssystem som är open-source, med den utveckling som framförallt OSM 
har kan dessa utvärderingar komma att bli mer och mer relevanta i framtiden. 
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I framtiden kan också intresse finnas i att implementera navigeringssystemen ytterligare för 
att anpassas till företagets mer specifika krav och justeras för att lämpa sig åt uppgifter som 
taxicaller själva kan specificera. Med tanke på att OSM och navigeringssystemen båda hade 
öppen källkod kan de implementeras i exempelvis ett eget UI (user interface) som använde 
sig av dessa delar för navigering. Det hade redan visats att detta går att göra tidigare i 
exempelvis programmet Mapzen turn-by-turn som använde sig utav Valhalla för att 
implementera sin navigeringsdel i programmet.  
 

7.4 Felkällor 
På grund av begränsningar i datakapacitet hade de olika testerna inte kunnat köras på samma 
dator. OSRM testades dock på olika datorer med liknande resultat och därför bedömdes det 
att jämförelserna mellan systemen var tillförlitliga. På grund av begränsningarna och av att de 
flesta systemen inte gick att köras på operativsystemet Windows kördes Graphhopper på 
Windows och de resterande på Linux. I testerna med ruttberäkning hade det inte gjorts 
noggranna kontroller av att vägarna var helt korrekta. Kontroll att de olika systemen körs på 
vägar har gjort men inte om det körs på eventuella enkelriktade vägar eller bussvägar då den 
lokala kännedomen inte var tillräckligt stor. 
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8. Slutsatser 
Under studien noterades inga större skillnader mellan den avgiftsbelagda Google Maps och 
open-source alternativen som undersöktes gällande ruttberäkning. De bör därför kunna 
användas som alternativ till Google Maps.  
Google Maps programvara var som tidigare nämnts avgiftsbelagd, vilket open-source 
programmen inte var. Däremot bör det tas i beräkning att open-source programmen kräver 
serverutrymme för datan från OSM och navigationsprogrammet. Denna studie har inte gått in 
på den ekonomiska vinsten/förlusten gällande användande av de olika programmen, men 
undersökningen var en pilotstudie som visade på positiva resultat gällande möjligheten att 
byta ut systemet mot ett open-source alternativ. 
Graphhopper var det navigeringssystemet som fått klart bäst resultat på testerna med 
Bombardier och samtidigt hade alla navigeringssystemen haft relativt lika val av rutter. Med 
detta som grund måste Graphhopper ses som det bästa alternativet när systemet skulle 
användas under gällande inklusionskriterier för studien.  
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