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FÖRORD

Teknikcentrum vid Linköpings Universitet har av TranSportforsk-

ningsberedningen (TFB) fått medel för projektet "Säkerhet vid

resursdimensionering i koiiektivtrafik". Statens väg- och trafik-

institUt (VTI) har av Teknikcentrum aniitats för att med matema-

tisktstatistiska metoder studera oiika risker vid busstursättning.

Arbetet har vid VTI ietts av Stig Danieisson.

Projektet har deiats upp i två deiar. Den mer teoretiska har ut-

förts av Stig Danieisson och detta Meddeiande utgör en avrapporte-

ring av denna dei. Hans Åke Cedersund kompietterar avrapporteringen

i Meddeiande nr 506, där en statistisk anaiys görs av körtidsmät-

ningar och tidtabeiisättningen studeras med hänsyn tiii kostnads-

aSpekter.
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Risker och risknivåer vid tidtabeiisättning för bussar

av Stig Danieisson
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKOPING

REFERAT

Genomförandet av en busstur medför aiitid vissa konsekvenser (posi-

tiva eiier negativa) för resenärerna, förarna och trafikföretaget.

Ett rationeiit sätt att mäta konsekvenserna är att beräkna oiika

riskmått. Med normaifördeiningar som grund beräknas därför sanno-

1ikheten att regiertiden (ändhåiipiatstiden) biir aiitför iång,

aiitför kort eiier t o m negativ. Vid en godtyckiig håiipiats be-

räknas sannolikheten att bussen går för tidigt eiier är aiitför

sen.

Under förutsättning att de oiika konsekvenserna kan prissättas

formuieras ett optimeringsprobiem: Minimera den förväntade totaia

kostnaden under givna krav på risknivåerna. Med normaifördeinings-

antagande har probiemet en enkei iösning och man erhåiier Optimaia

omioppstider och håiipiatstider.
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Risks and risk TeVeTS'when designing bus timetabies

by Stig DanieTsson
Swedish Road and Traffic Research Institute
5-581 01 LINKOPING Sweden

ABSTRACT

The execution of a bus journey aiways invoives certain consequen-

ces (positive or negative) for passengers, drivers and the bus

company. One rationaT way of measuring such consequences is to

eaicuiate various risk Teveis. Using the normai distribution as

a basis, a caTcuiation can thus be made of the risk that the con-

troT time (time at the terminus) wiTT be too Tong, too short or

even negative. The risk of a bus Teaving too eariy or too Tate

can be determined for an arbitrary bus st0p.

Assuming that the various consequences can be priced, an Optimisa-

tion probTem can be formuiated: Minimise the expected totai costs

for given restrictions on the risk Teveis. Assuming a normai distri-

bution, the probiem has a simpie soiution and optimai sequence

times and bus stoo times are obtained.
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Risker och risknivåer vid tidtabeiisättning för bussar

av Stig Danieisson
Statens Väg- och Trafikinstitut
581 01 LINKOPING

SAMMANFATTNING

Körtiden för en buss i kombination med den aktue))a tidtabe11en

innebär a11tid konsekvenser för de inb)andade parterna. Om bussen

t ex oftast iigger efter tidtabe11en får resenärerna föriängda

väntetider, förarna en pressad och jäktig arbetssituation medan

företaget i princip får ett effektivt resursutnyttjande.

Ett ratione11t sätt att mäta konsekvenserna är att beräkna oiika

riskmått. Vid ändhå))p1ats är det natur1igt att utifrån regier-

tiden (ändhå11p1atstiden för bussen) beräkna mått på

o risken att regiertiden biir för iång (vi1ket drabbar »

företaget) i

o risken att reg1ertiden b1ir för kort (vi1ket drabbar

föraren)

o risken att reg1ertiden b)ir negativ, d v 5 att bussen

är försenad vid avgång (vi)ket drabbar resenärerna)

Vid en hå))p)ats efter iinjen bör man beräkna mått på.

0 risken att bussen är försenad (viiket drabbar rese-

närerna och förarna) I

0 risken att bussen går för tidigt

Om det är möjiigt bör man formu1era konsekvenserna i ekonomiska

termer. Med en prissättning är det enke)t att formuiera ett Opti-

meringSprob1em: Minimera den genomsnitt1iga summan av a))a kost-

nader under förutsättning att rim1iga krav på risknivåerna upp-

fyiis. På detta sätt är det möjiigt att bestämma Optimaia om10pps-

tider och Optimaia håiipiatstider.
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IV

Ganska omfattande mätningar i_Stockho1m och Göteborg har visat

att reg1ertiderna och avgångstiderna vid hå11p1atser i a11t

Väsent1igt är norma1förde1ade. Med norma1förde1ningsantagande

som grund har risknivåer beräknats och explicita_0pt1meringar

genomförts. Resu1taten har jämförts med de resu1tat som erhå11its

då den observerade empiriska förde1ningen utnyttjats och överens-

stämme1sen är god.
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Risks and risk ieveis when designing bus timetabies

by Stig Danieisson
Swedish Road and Traffic Research Institute
3-581 01 LINKOPING Sweden

SUMMARY

The reiation between the departure time for a bus and the appiic-

abie timetabie aiways impiies consequences for the parties in-

voived. If buses are usuaiiy iate, for exampie, passengers wii]

have iong waiting times and the drivers a stressed working situa-

tion, but the bus company achieves efficient resource utiiisation.

One rationa] way of measuring the consequences is to caicuiate

various risk ieveis. For a terminus, it is naturai to use the

contro] time (the time at the terminus) to caicuiate the

foiiowing:

* the risk that the contro] time wii] be too iong (this affects

the bus company)

* the risk that the controi time wii] be too short (this affects

the driver)

* the risk that the contro] time wiii be negative, i.e. that the

bus wii] be iate in ieaving

For a bus st0p aiong the route, the foiiowing risk ieveis shouid

be caicuiated: *

* the risk that the bus wiii be iate (this affects passengers

and the driver)

* the risk that the bus wii] ieave too eariy

If possibie, the consequences shouid be formuiated in economic

terms. With a pricing system, it is easy to formuiate an Optimisa-

tion probiem: Minimise the average tota] cost on the assumption

that the risk ieveis are satisfied. In this way, it is possibie

VTI MEDDELANDE 505



VI

to determine optimai sequence times and bus st0p times.

Extensive measurements in Stockhoim and Gothenburg have shown

that controi times and departure times at bus st0ps are essen-

tiaiiy normai distributed. Assuming a normai distribution as,a

basis, risk ieveis have been caicuiated and expiicit Optimisa-

tions performed. The resuits have been compared with those ob-

tained when the empiricaiiy observed distribution was appiied

and the ievei of agreement is good.
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1 INLEDNING

Varje tursättning av en busslinje innebär konsekvenser för de in-

blandade parterna, dvs för trafikföretaget, bussförarna och buss-

resenärerna. Om tursättningen görs sådan att bussarna i allmän-

het ligger långt efter tidtabellen får passagerarna långa vänte-

tider, förarna en pressad och jäktig arbetssituation medan föree

taget får ett effektivt resursutnyttjande (åtminstone på kort

sikt). Resursutnyttjandet blir sämre om bussarna relativt lätt

kan hålla tidtabellenv Resenärerna drabbas då inte av så långa

väntetider, men kan i stället råka ut för frånåkningar.

Självfallet bör man sträva efter en tursättning som är acceptabel

för alla inblandade parter. Ett enkelt sätt att mäta konsekvenser-

na för olika parter är att beräkna olika riskmått och försöka

sätta turerna så, att alla riskerna ligger på acceptabla nivåer.

Det kan gälla t ex risken.för att en passagerare skall bli från-

åkt eller risken för att en förare får för kort reglertid (änd-

hållplatstid). Om det är möjligt att formulera konsekvenserna i

ekonomiska termer bör man sträva efter att göra en Optimering,

d v 5 att bestämma den busstursättning som minimerar summan av

alla kostnader och som uppfyller kraven på de olika riskmåtten.
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Z DEFINITIDN AV RISKER \

Det kan vara ändamåisendiigt att studera busstursättningen ur två

synvinkiar. I det första steget gäiier det att skapa en bussOm_

iOppstid som tiiifredstäiier olika krav. I det andra steget skaii

en vettig tidtabeii skapas för varje enskiid håiipiats på turen-

För att studera omiOppstiden räcker det att betrakta oiika risker

vid ändhåiipiatsen. Omioppstiden bör sättas så att man får ett

effektivt utnyttjande av resurserna (förare och bussar), men med

hänsyn taget tiii att förarna får en rimiig arbetssituation. Det

är aiitså främst företagets oCh_förarnas intressen som i detaljer-

na bestämmer omioppstiden, även om körtiden i Stort bestäms av

sträckans iängd, trafiktäthet, antai trafiksignaier etc. Däremot

är det förstås resenärernas krav på service som är vägiedande för

turtätheten.

För en given om10ppstid skaii sedan en tidtabeii skapas som upp-

_ fyiier rimiiga serVicekrav. Här är det resenärernas önskemåi som

biir vägiedande. Oavsett vid viiken håiipiats resenären önskar

stiga på bussen, viii han ha så kort väntetid som möjiigt och en

iiten risk att bii frånåkt av bussen.

2.1 Risker vid ändhåiipiats

 

Vid ändhåiipiats av en bussiinje är det främst trafikföretaget

och förarna (och inte så mycket resenärerna) som kan drabbas av

risker beroende på hur iång den totaia körtiden är för bussarna.

Snarare än körtiden är det ankomsttiden i förhåiiande tiii avgångs-

tiden som är av intresse. Skiiinaden meiian avgångstiden eniigt

busstidtabeiien och den verkiiga ankomsttiden kaiias i fortsätt-

ningen för regiertiden och betecknas med R.

 

Sett främst ur företagets synvinkei viii man inte ha en körtids-

sättning som ger aiiför iånga regiertider. Aiitför korta regier-

tider drabbar förarna och skuiie regiertiden bii negativ (d v 5
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bussen aniänder efter utsatt avgångstid) är detta mycket otiii-

 

fredsstäiiande även för företaget (eftersom detta bi a förorsakar

iängre väntetider för resenärerna)-

Det kan vara naturiigt att definiera tre oiika typer av risker.

Antag att man kan ange den kortaste regiertid RO som är acceptabei

för förarna och den iängsta tid R1 som företaget kan acceptera.

Betrakta då föijande sannoiikheter

o = sannoiikheten att regiertiden biir för kort

= sannoiikheten att regiertiden biir för iång

y = sannoiikheten att bussen ar försenad vid anång

Om sannoiikhetsfördeiningen för R är känd är det i princip iätt

att beräkna dessa sannoiikheter. Om frekvensfunktionen för R be-

tecknas med f(x) erhåiis föijande matematiska uttryck.

Q H .U ;0 /\ ;U
o

påI i.

_
_
h

X (3
.
x

*4
. H

0 .
P '(R < 0) =__f f(x) dx

För enkia frekvensfunktioner kan dessa integraier beräknas expii-

cit. I andra faii får man utnyttja tabeiiverk eiier göra numeriska

beräkningar.

Det kan vara instruktivt att iiiustrera sannoiikheterna i en

figur (se figur 1).
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   Ro m R1

 

5132:_1 Iiiustration av intressanta sannoiikheter för regier-

tiden.

Av figuren framgår hur oiika risker Speiar mot varandra; Om regier-

tiden i genomsnitt biir 1ängre, d v 5 kurvan i figuren fiyttas

ti11 höger, så minskar v och o medan B ökar. Detta innebär att

förarna får en minskad risk att få för korta regiertider, medan

företaget'får en ökad risk att regiertiderna biir för iånga.

2.2 Risker vid håiipiatser utefter bussiinjen

 

Vid håiipiatserna efter bussiinjen är det resenärernas risker som

är av intresse. Resenären vii] inte b1i frånåkt av sin buss, men

han viii heiier inte stå och vänta aiitför iänge.

Betrakta en given håiipiats och iåt X beteckna skiiinaden meiian

bussens verkiiga avgångstid och den i tidtabeiien utsatta anångs-

tiden. Ett positivt X innebär då att bussen är försenad medan ett

negativt X förorsakas av att bussen går för tidigt.

Det är här naturiigt att betrakta två typer av risker. Resenären

viii inte riskera att b1i frånåkt och bör därför inte acceptera

att X är negativ. Han viii heiier inte vänta för länge på bussen,

varför det är rimiigt att definiera en iängsta väntetid XO (efter

utsatt avgångstid) som resenären kan acceptera. Betrakta då föijan-

de sannoiikheter.
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sann01ikheten att bussen är försenad = P (X > X0)

sann01ikheten att bussen går för tidigt = P (X < 0)

Om sanno1ikhetsförde1ningen g(x) för X är känd gä11er att

Även här Spe1ar de 01ika riskerna mot varandra..0m sann01ikhets-

förde1ningens tyngdpunkt förskjuts så ökar a och minskar b e11er

vice versa. I
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3 KÖRTIDSFDRDELNINGAR

De i avsnitt 2 definierade sannoiikheterna kräver kännedom om

sannoiikhetsfördeiningarna f(x) och g(x). Det är då nödvändigt

att få kunskap om bussarnas körtidsfördeiningar. Ett omfattande

arbete har därför 1agts ned på att anaiysera körtidsmätningar

(Cedersund,.H-Å: Statistisk anaiys av körtidsmätningar för bussar

och tidtabeiisättning med hänsyn tiii kostnadsaSpekterz VTI Med-

deiande 506 ).

Resuitaten från studierna är att körtiderna för en hei iinje

mycket vä] ansiuter sig tiii en normaifördeining. Regiertiderna

R har expiicit studerats och även här får man en god anpassning

tiii en normaifördeining.

Körtidsfördeiningen för enskiida håiipiatser efter iinjen har

också studerats. För de första håiipiatserna får man en sned för-

deining, men redan efter 4-5 håiipiatser är fördeiningen reiativtw

symmetrisk och iik en normaifördeining. Denna anpassning tiii en

normaifördeining biir aiit bättre när man sedan föijer iinjen.

De observerade resuitaten är deivis förståeliga och deivis för-

vånande. Den totaia körtiden fram tiii håiipiats nr n är

n
T = 2 Yi

i=1

där Vi är de successiva körtiderna meiian håiipiatserna. Det är

därför ganska naturiigt (eniigt centraia gränsvärdessatsen) att

T är hyggiigt normaifördeiad om n är någoriunda stort. Eniigt de

gjorda mätningarna skaii det faktiskt räcka med att n = 5. För

regiertiden R gäiier att

R = avgångstid - YO - T

där Yn = faktisk avgångstid från den andra ändhåiipiatsen. T kan

här antas vara normaifördeiad, men det skuiie kunna finnas en

risk att fördeiningen för YO är mycket sned, och därmed skuiie

fördelningen för R inte iängre bii normai. Den observerade för-

deiningen för R iigger dock nära en normaifördeining och en expiicit
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studie av fördeiningen för YO visar att denna faktiskt är ganska

symmetrisk. Rent matematiskt kan man därmed motivera att R bör

bii normaifördeiad och detsamma bör gäiia avgångstiderna från

håiipiatserna efter iinjen (undantagandes de aiira första).

Med stöd av ovanstående resuitat antas i fortsättningen att f(x)

ar frekvensfunktionen tiii en normaifördeining N'(nu oi, d v 5

 

I Cedersunds mätningar är storieken på o meiian 2.5 och 3 minu-

ter. I de exempei som ges senare antas att 0 = 2.5.

Även g(x) antas vara frekvensfunktion tiii en normaifördeining.

Här beror Spridningen o på numret på håiipiatsen. Självfaiiet

ökar Spridningen med håiipiatsnummer och for håiipiats nr n

gäiier att

0 z konst . /ñ-

eniigt Cedersunds beräkningar.

Med dessa antaganden kan man nu enkeit teckna de sannoiikheter

som definierats i avsnitt 2. Såiedes gäiier t ex att

 

 

RO'"m

G=P(R<RJ)=<I>'( )
0 o

R - m
B=P(R>R1)=1-o(1 )

O

Y=P(R<O) =1-<p(§)

där o (2) är fördeiningsfunktionen för en variabei som är stan-

dardiserat normaifordeiad. @ (2) kan erhåiias ur tabeiier.

Med Ett känt O b1ir a, 5 och v expiicit bestämt av m som ju är
den genomsnittiiga regiertiden.
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4 VAL AV RISKNIVÄER VID ÄNDHÃLLPLATS

Vid ändhållplats är det de tre sannolikheterna g, 8 och v som är

aktuella. Ovan har dessa sannolikheter tecknats med hjälp av nor-

malfördelningen och det kan nu vara av intresse att explicit be-

räkna dem.

I tabell 1 är beräkningarna gjorda under förutsättning att regler-

tiden R är normalfördelad med väntevärde m och standardavvikelse

0 = 2.5. Kortaste och längsta acceptabla reglertider har satts

till RO = 4 rESp R1 = 8.

Tabell 1 Risknivåer för olika m då R0 = 4, R1 = 8 och 0 = 2.5

m 4 5 6 7 8

a 0.50 0.34 0.21 0.12 0.05

8 0.05 0.12 0.21 0.34 5 0.50

y ' 0.05 0.02 0.01 0.00 0.00

Som framgår av tabellen ökar o då 6 minskar och vice versa. Be-

roende på de krav som ställs på risknivåerna kan det finnas många

värden på den genomsnittliga reglertiden m som är acceptabla: I

någon meñing Vill man då finna det Optimala m-värdet. Om konse-

kvenserna av för långa och korta reglertider kan bedömas vara

ungefär likvärdiga, bör man välja m så att-d och B är lika. I

detta fall får man då m = 6 och om i'= 0.01 är acceptabel har

man därmed.hunnit det Optimala m-värdet.

Idéerna Som skisserats här ges nedan en något mer matematisk dräkt.

Konsekvenserna av de olika riskerna förutsätts därvid kunna be-

dömas i ekonomiska termer.

4.1 Tillåtna risknivåer

 

I praktiken bör det vara möjligt att fastlägga största acceptabla

värden på d, 8 och Y. Dessa betecknas i fortsättningen oo, BO och

v . Med dessa krav kan man sedan fastställa vilka m-värden som år

tillåtna.
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I
AMed kravet d _ do erhå11s

 

a
0

._1
.L

d v 5 m 2 RO - o o (do)

där o'1 är iñversen ti11 ®; d v 5 o (do) är det värde i standar-

diserade norma1förde1ningen som ger att förde1ningsfunktionen får

värdet do.

Kraven på B och v ger att

-1

m 2 R1 + o ® (BO)

reSp

-1

m å - o ® (YO)

De tre o1ikheterna ger ti11sammans mängden av de ti11åtna m-värde-

na. Det kan vara 1ämp1igt att i en figur i11ustrera d, 8 och Y

ti11sammans med de ti11åtna m-värdena. Dettager en god väg1edning

för att bestämma ett Optima1t värde på m.

Bakom figur 2 1igger Samma exempe] som i tabe11 1. Kraven på risk-

nivåerna har satts ti11 d

tre krav ger att m 2

d v 5

5.13 é m 2 6.69
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- 0

4.63, m "
A

.40, 80 = 0.30 och v0 = 0.02. Dessa

6.69 reSp m 2 5.13



0.5«

10

'\R'|Sk

9.91

.I
A.

L
L
4
4
J
4
,
3
'
.
v
.
,

L

d
b / 3

 

*tå* . _ 8 '

EÃgur Z Risknivåerna d, B och v för o1ika m då RO = 4, R1 = 8

och 0 = 2.5. Det skuggade området utgörs av tiiiåtna

m-värden då db : 0.4, 80 = 0.3 och vb = 0.02.

Om man som Optimait värde väijer det m som minimerar d + B(detta

är rimiigt vid iika konsekvenser) erhåiis i detta faii m = 6

(skärningspunkten meiian d- och B-kurvorna), eftersom detta m-

värde är tiiiåtet. Om skärningSpunkten hade iegat utanför det

streckade området hade man som Optimum fått det tiiiåtna m-värde

som iegat närmast skärningSpunkten.

4.2 Optimait va] av risknivåer med hänsyn tiii ekonomiska

 

konsekvenser

 

Av fiera skäi är det av intresse att försöka formuiera konsekven-

serna av oiika regiertider i ekonomiska termer. Under förutsättning

att kostnadssambanden är iinjära, måste man kunna Specifiera
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c.
)

IIi kostnaden för varje minut som föraren inte kör sitt fordon
c.

)

II2 kostnaden för varje föriorad reg1ertidsminut (då R är mindre
än det genomsnittiiga värdet m)

- kostnaden för varje minut som bussen anår för sentÖ
LA

)

I

Den totaia kostnaden för regiertiden R biir då

C2 ° m - C3 ' R for R < 0

C = C2 (m - R) + C1 R för O_§ R_: m

C1 ' R för R > m

I figur 3 i11ustreras kostnaden C.

  

 
Eiggg_â Kostnad för regiertiden R då genomsnittiiga regier-

tiden är m = 5
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Ett rimligt 0pt1ma1itetskriterium är att vä1ja det m som minime-

rar den tota1a förväntade kostnaden. Det gä11er för väntevärdet

m0
. m P (R < 0) - C3 I x f(x) dx + c2 I (m-x) f(x) dx

...CU-7;: O

, V

E [C] C
2

"1 CD

+ C1 I xf(x) dx + C1 I Xf(x) dx
0 m

m

c2 - m P(R < m) + (C1 + C3) xf(x)dx - C3m - C2 g xf(x)dx

Uttrycket för E [C] ser ganska komp1ext ut men går re1ativt 1ätt

att beräkna under norma1förde1ningsantagandet. Då gä11er att

P(R < m) = 1/2

00

f xf(x)dx
O

(x-m) f(x)dx

2
1 . .(x-m)

(x-m)67§h e ' 202 dx

in 3 .
U 79 \
/

0 +

M 3 *9
*

Q
l
3

I

ä
a

:1 ,
f
år

(D
I

?J _
.
J

0

. 2

I

3 e

ä

3

0
_... +-

0 /Qn

m ® (2) + 0 @ då)

där w(z) är derivatan av ®(z) w

 

m m 1 _(x-m)
g xf(x)dx = m R (O < R < m) + g (x-m)O/2n_e 'zg? dx

. 2
1 m 0 :E

= m (- + ® (-0) - -- (1 - e 2 )
Z 0' /2 TT_ 20

=-m+m®e +owe w0
i? /2n
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Om dessa uttryck sätts in i väntevärdet erhåiis

2 0 "E fc] = 72- - + (c2 - C3) m + (c1+ C3 - C2) (m cp (24+ omg-i

Om E [C] nu ses som en funktion av m och betecknas med h(m) så

erhåiis derivatan
I (
Deftersom Am'(z

G
I
S

Förenkiing ger h*(m) = (C2 - C3) + (C1 + C3 - C2) ® (

Om derivatan-sätts tiii O erhåiis iösningen

m 4 o ®'1 ( C3 _ C2 )
_ C_:D_7C__'

1 3 2

Det är iätt at konstatera att detta m-värde,verk1igen minimerar

E [C]. Förutsättningen är förstås att

- C
6%;E§:êz <"1, men detta är aiitid uppfyiit i praktiken då ju

C1 > 0 och C1 + C3 > C2

Det kan nu vara iiiustrativt med ett exempei. Gå därför tiiibaka

tiii exempiet i tabeii 1 och figur 2 samt antag att

C = 2C2 , C3 = 100C2
1

(I praktiken bör gäiia att C1 är större än C2 och att C3 ar

väsentiigt mycket större än övriga kostnader).

Ekvationen ger 1ösningen

-1 99 _m -2.5o (m) - 5.14
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Eftersom m = 5.14 också är ett tiiiåtet värde, b1ir detta den

Optimaia iösningen och ger upphov tii] risknivåerna d = 0.32, ;

B = 0.13 och Y»= 0.02 samt den minimaia förväntade kostnaden

E [C] = 13.12 C2. Om C3 inte är så extremt stor utan man i stäiiet

har C3 = 20 C2, så får ekvationen iösningen m = 3.27. Detta värde

är inte tiiiåtet och därför biir Optimaiiösningen det tiiiåtna

värde som iigger närmast 3.27, d v 5 i detta tai] 5.13. Den för-

väntade kostnaden för m = 5.13 biir 11.64 C2 medan den för m = 3.27

' biir så iiten som 9.89 C2. Dock biir för m = 3.27 risknivåerna

d = 0.61,-B = 0.03 och Y = 0.10.

Sammanfattningsvis erhåiis det kostnadSOptimaia m-värdet ur ekva-

tionen

1 3 2

om iösningen ingår biand de ti11åtna värdena på m. I annat faii

erhåiis Optimum för det ti11åtna värde som ligger närmast ekva-

tionsiösningen.
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4.3 Praktiskt möjiiga "Optimaia" vai av risknivåer

Man måste vara medveten om att resonemangeniovan om va1 av risk-

nivåer är av teoretisk natur, och närmast skaii ses som ett hjäip-

medei för att i praktiken få en bra metod för busstursättning.

Det kan därför vara av intresse att gå igenom ett något mer konkret

exempei.

För en given genomsnittiig körtid på en iinje är det den önskade

turtätheten och antaiet bussar som utför trafiken, som bestämmer

den genomsnittiiga regiertiden m. I resonemanget nedan förutsätts

den genomsnittiiga körtiden vara given och inte möjiig att förändra.

Viii man t ex minska m kän man därför åstadkomma detta bara genom

att minska antaiet bussar och/eiier genom att förändra turtätheten.

Antag att man på en iinje har körtider som är i genomsnitt 30 mi-

nuter och att bussen iämnar ändhåiipiatsen efter 40 minuter, d v 5

förväntade regiertiden är m = 10. Båda riktningarna på iinjen an-

tas fungera på samma sätt och bussarna går med turtätheten 10

minuter. Detta innebär att det krävs 8 bussar för att upprätthåiia

trafiken.

Den genomsnittiiga regiertiden m anses här vara aiitför'iång och

med de överväganden som gjorts i tabeii 1 och figur 2 strävar

man efter ett m meiian 5.13 och 6.69. Det Optimaia värdet på m är

5.14 eniigt exempiet i avsnitt 4.2.

Ett enkeit sätt att minska m är att dra in en av bussarna. Om

man viii upprätthåiia turtätheten 10 minuter med 7 st bussar biir

den totaia omioppstiden per buss 70 minuter, d v 5 man får att

2 (30 + m) 70

varur man kanjåösasm7 5. Detta värde iigger ju mycket nära det

Optimaia 5.14 men är ju inte tiiiåtet. I praktiken skuiie man

ändå förmodiigen väija denna åtgärd, inte minst av det skäiet att

man kan Spara en buss, som kanske behövs någon annanstans.

Ett annat sätt att minska m är att för det givna antaiet bussar
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förbättra turtätheten. Under förutsättning att bussarna inte be=

hövs någon annanstans är det ju rimiigt att försöka förbättra

servicen tiii resenärerna på iinjen. Om turtätheten ökas tiii 9

minuter erhåiis

2 (30 + m) = 72, d v 5 mäá 6

Med turtätheten 8 minuter erhåiis m = 2. Med de givna kraven skuiie

man i detta faii väija turtätheten 9 minuter, viiket resuiterar i

ett tiiiåtet värde på m, som dock iigger en bit från det optimaia

värdet.

Det är också fuiit möjiigt att kombinera de två metoderna ovan,

d v 5 att både förändra antaiet bussar och turtätheten. Genom

att enbart förändra antaiet bussar kan man bara få de förväntade

regiertiderna m = 0, 5, 10, 15 ... (och inget av dessa värden är

tiiiåtna). Tiiiåter man samtidigt en förändring i turtätheten

ökar mängden möjiiga.m. Detta iiiustreras av tabeii 2.

Tabeii 2, Genomsnittiiga regiertider för oiika turtätheter och

oiika antai bussar.

 

Turtäthet

9 10 11 12

Anta] bussar 8 2 6 10 i 14 18

7 - 1.5 5 8.5 12

6 - - O 3 6

 

Negativa genomsnittiiga regiertider har markerats med-.

Viii man sträva efter en genomsnittiig regiertid på 5-6 minuter

framgår av tabeii 2 att bara 3 faii är möjiiga. Med oförändrat 8

bussar kan man ha turtätheten 9 minuter, med 7 bussar kan man

behåiia turtätheten 10 minuter, medan man med 6 bussar måste gå

upp tiii en turtäthet på 12 minuter. Vid det siutiiga vaiet av
tursättning bör man studera de aktueiia aiternativen med hänsyn

tiii risknivåerna och den förväntade kostnaden. I tabeii 3 har

sådana beräkningar gjorts.
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Tabeii 3 Risknivåer och förväntade kostnader för några

aktueiia genomsnittiiga regiertider.

a 8 v E[c]

5 0.34 0.12 0.023 13.14 C2

m 5.14 0.32 0.13 0.02 13.12 c2

6 0.21 0.21 0.008 12.68 C2

I tabeiien har beräkningar gjorts för de två aktueiia m-värdena

(två aiternativ ger båda m = 6) och det Optimaia m-värdet. I

praktiken uppfyiier båda m-värdena de stäiida kraven på risknivåer-

na (även om v0 = 0.02). För m = 5 erhåiis en lägre kostnad än för

m = 6 och därför kan det vara rimiigt att väija dettaaiternativ.

Dock skaii man vara medveten om att m = 6 bara är 4.1 % dyrare

än m = 5. Kostnadsökningarna jämfört med Optimum är 4.3 % för

m = 6 och bara 0.2 % för m = 5. Kostnadsmässigt är det därför

ingen katastrof att väija m = 6, om något av de två aiternativ

som ger detta m-värde har andra attraktiva egenskaper.

Siutiigen bör nämnas att det finns mångahanda andra praktiska

restriktioner som försvårar arbetet med tursättningar. T ex kan

det vara ett önskemåi att bussarna har samma avgångstider efter

varje he] timme. Detta innebär att turtätheter på t ex 9 minuter

inte är aktueiia. I exempiet är det i så faii bara möjiigt med

turtätheterna 10 och 12 minuter.
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5 VAL AV RISKNIVÅER VID HÅLLPLATSER UTEFTER EN LINJE

Vid en håiipiats på en iinje är följande sannoiikheter av intresse

P(X>XO)

P(X<0)

där X är skiiinaden meiian bussens verkiiga avgångstid och den

utsatta tiden i tidtabeiieñ; X0 är iängsta acceptabia väntetid

för resenärerna.

'Eniigt avsnitt 3 kan man anta att X'är normåifördeiad (i a11a faii

om håiipiatsen inte är en av de a11ra första). Låt väntevärdet

och standardavvikeiser för X vara M reSp 8 där 5 antas vara känd;

Eniigt gjorda mätningar är S ungefär pr0portione11 mot /n, där

n är håiipiatsnumret.

Det gäiier att

XO - M

a = P (X > X0) = 1 -® (__3___7

- _ M
b - P (X < 0) - 1 - ® (3)

I tabe11 4 har sannoiikheterna beräknats under förutsättning att

5 = 1 och den iängsta acceptabia väntetiden är X0 = 4 minuter.

Tabeii 4 Risknivåer för X0 = 4 och S = 1

M -133_ o 1 2 3 4 5_

a 0.00 0.00 0.00 0.02 0.16 0.50 0.84
b 0.84 0.50 0.16 0.02 0.00 0.00 0.00

Precis som i avsnitt 4 bör man även här Specificera högsta tiiiåt-

na risknivåer a0 oCh bo. Detta ger då de tiiiåtna värdena på M.

Om t ex aO = 0.20 och bO = 0.02 får man att 2.05 < M < 3.16.

För att mer expiicit bestämma ett M-värde bör man även här för-

söka bedöma de oiika riskerna i ekonomiska termer. Det är reiativt

enkeit att för en enda given håiipiats göra en Optimering, medan

en Optimering för en hei iinje biir mera kompiex.
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5.1 Optimait vai av risknivåer vid en given håiipiats

på iinjen

För ett givet X antas kostnaden K vid en fix håiipiats vara

- k - X om X < 0
1

kg ° X om X > 0

där k1 och k2 är positiva konstanter.

Om bussen går för tidigt (d v 5 X < 0) antas här att antaiet drab-

bade personer är pr0portione11t mot X. Detta är uppfyiit om rese-

närerna antas aniända iikformigt tiii bu$shåiipiatsen. Ty iåt P

vara perioden meiian två successiva bussar och antag att det i

genomsnitt aniänder N personer under en period. Antaiet drabbade

personer biir då 2-' X , och om kostnaden per tidsenhet är k0

biir den totaia genomsnittiiga kostnaden

K = - N ° x ° k P = - Nk ° x = -k x
P' 0 O 1

Här är k0 kostnaden per tidsenhet både för tidsföriusten och för-

iorad good-wiii.

Med ett iiknande resonemang kan man också motivera kostnaden k2

för positiva X. Sjäivkiart är dock den givna kostnadsfunktionen

K inte den enda tänkbara. På en annan typ av iinje kan t ex

kostnaden för negativa X snarare vara konstant än pr0portione11

mot X.

För väntevärdet av K gäiier

, 0 m
E [k] = -kI f xg(x)dx + kz f xg(x)dx =

'-00 0 .

= -kläi xg(x)dx + (k1 + k2 g xg(x dx = -kl- M + (k1 + kg) á xg(x>dx
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Om X antas normaifördeiad, N (M, 5), gäiier att

_ ' _ ;M ; MI xg(x)dx - M Q-yg) + S w-Lg)

eniigt häriedning i avsnitt 4.2.

Derivering av G(M) = E [K] m_a p M ger

G' (M) = -k1+ (k1+ :(2) ( mig) + M » Mål) :37+ 5 :kåt-?12)

= »k1+ (k1+ kz) Mål)

Om derivatan sätts tiii 0 erhåiis

- -1 1
M = S ° @ ( )

E1+k2

och detta värde minimerar ju G(M).

Man kan notera att omk1 > k2 så biir M positivt, d v 5 bussen bör

avgå efter utsatt tiQEâPçiitid. Det omvända gäiier om k1 < kz.

Normait sett bör ju k1 vara Större än k2 och man bör aiitså i tid-

tabeiien medvetet ange.a11tför snävt tiiitagna tider.

Betrakta avsiutningsvis exempiet i tabeii 4, d v 5 antag att 5 = 1

och att XO = 4. Låt också aO = 0.20 och bO = 0.02 viiket ger som

tiiiåtna värdena på M:2.05 < M < 3.16. Antag vidare att k1 = 10 kZ.

Då biir iösningen tiii ekvationen

_ -14 10 _
M-<I> (IT) - 1.34

Detta är dock inget tiiiåtet värde varför den Optimaia iösningen

är det närmaste tiiiåtna värdet, d v 5 M = 2.05. För detta M erhåiis

aO = 0.03, b0 = 0.02 och kostnaden E [C] = 2.13 kg. Jämfört med den

minimaia kostnaden 1.80 k2 för M = 1.34 gör man här en kostnadsför-

iust på 18.3 %. '
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5.2 Optimait vai av risknivåer för a11a håiipiatser

Ovan har en fix håiipiats vaits ut och tidtabeiien Optimerats

vid denna. Detta kan vara ett förnuftigt tiiivägagångssätt om

håiipiatsen kan förväntas vara en god representant för heia iinjen.

Genereiit sett bör man dock försöka betrakta heia iinjen och Opti-

mera den totaia kostnaden. För detta krävs dock en mycket mer detalje-

rad information. '

Betrakta nu håiipiats nr i och 1åt

.
U M antaiet påstigande resenärer

3
> u antaiet avstigande resenärer

Här är A1 = 0.

Låt vidare Xn vara skiiinaden meiian bussens avgångstid och hå11-

piatstiden vid håiipiats nr n. Inför

K = kostnaden per minut och person för väntetid orsakad av från-

åkning (d v 5 då Xn < 0)

K = kostnad per minut och person för "vaniig" väntetid på bussen.

Kostnader tänkes uppstå enbart för tid som 1igger utanför den be-

räknade, d v 5 för väntetiden vid en håiipiats efter utsatt av-

gångstid och för bussrestid som är iängre än den utsatta. Detta

innebär att vinster också kan göras för de resenärer som får

kortare restid än den beräknade.

Med ovanstående förutsättningar är kostnaden vid håiipiats nr n

- P ° C - X + A ' C2 °«Xn om Xn < 0

' X om Xn > 0
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Den totaia kostnaden för iinjen är då C = å Cn. Observera att

förutsättningarna för detta resonemang är att C1 och C2 är kon-

stanta. Restiden i sig och väntetiden som resenären friviiiigt

åtar sig ger inga kostnader. Det är bara situationen vid resenä-

rens egen påstignings« och avstigningshåiipiats som har någon på-

verkan på kostnaderna.

Det förväntade värdet på C är ju summan av de förväntade kostnader-

na vid varje håiipiats. Givet de stokastiska variablerna Pn och

An gäiier att

. 0 ' m
E fcni = -(Pn c1 - An c2)_i Xgn(x dx + (Pn + An) C2 g xgh(x)dx

0 m
= - Pn C _i xgn(x)dx + Pn C2 g xgn(x)dx + An C2 - Mn

= Mn (An C2 - Pn cl) + Pn ((31 + cz) g xgn(x)dx

där gn(x) är frekvensfunktion för Xn och Mn är väntevärde för Xn.

Under förutsättning att Xn är normaifördeiad med känd standard-

avvikeise Sn gäiier

M M
n i nE [en] - Mn (An C2 - Pn C1) + Pn (C1 + C2)(Mn ©<Sni + Sn w(§;i )

Den totaia förväntade kostnaden är då

MnH = E [G] = g Mn (E(An) 62 - E(Pn) C1) + (c1 + C2) z E(Pn) (Mn®c§; +

Mn
+ Sn )

n

H är en funktion av M1, M2, ...

Partieii derivering av H ger

3%* = E(A ) C - E(P ) C + (C' + C ) E(P ) ©(Mn)57m] n 2 n 1 1 2 n SE'
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Om aiia partieiia derivator sätts tiii O erhåiis

M = 5 ©-1 E(Pn)C1 - E(An)C2

" E(Pn) (C1 + C2)

 

Dessa Mn-värden ger då den minimaia förväntade kostnaden.

Lösningen ovan är av samma typ som den i avsnitt 5.1. Skiiinaden

här är att man också tar hänsyn tiii de avstigande. Stryks denna

kostnad erhåiis samma iösning som i avsnitt 5.1.

Observera att det Optimaia Mn kräver kännedom om E(Pn) och E(An),
d v 5 genomsnittiiga antaiet på- och avstigande vid varje håii-

piats. I
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