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Sammanfattning 
 

År 2011 utsågs SAS till Europas punktligaste flygbolag för tredje året i rad. Under det senaste 

decenniet har flygtrafiken stadigt ökat i takt med befolkningstillväxten och en allt större 

efterfrågan på snabba och smidiga transporter över längre distanser.  Detta har i sin tur medfört 

att konkurrensen mellan flygbolagen hårdnat allt mer, inte minst med tanke på alla lågprisbolag 

som tar allt större marknadsandelar från de traditionella aktörerna. Nuförtiden räcker det inte 

med att endast transportera passagerarna från punkt A till punkt B, utan för att vinna stå sig i 

konkurrensen har faktorer som service och framförallt punktlighet blivit allt viktigare. Därför är 

det av stort intresse för ett flygbolag att ständigt sträva efter att förbättra sig i dessa avseenden. I 

denna rapport utreds möjligheten att designa ett flygtrafikprogram mer robust redan i 

planeringsfasen, för att minska det totala antalet förseningsminuter. För detta ändamål skapades 

en Monte-Carlo baserad simuleringsmetod för att få en uppskattning av hur det verkliga utfallet 

av flygtider ser ut i form av väntevärden. Därefter implementerades dessa värden i en heuristisk 

optimeringsalgoritm, baserad på kombinatorik och tabusökning, med syfte att identifiera kritiska 

tidpunkter i flygtrafikprogrammet där byten (eng. swaps) mellan olika slingor bidrar till en 

minsking av antalet förseningsminuter.  Efter optimeringen ägt rum fick således slingorna ett nytt 

utseende i form av nya sekvenser av flighter. Denna lösning användes slutligen som input i den 

ursprungliga simuleringsmodellen på nytt, vilket gav en ökad punktlighet för P3 och P15 med 

cirka 4%. Antalet förseningsminuter minskade med drygt 30%, vilket innebär en reducering av 

förseningskostnaden med 2,3 MSEK i månaden jämfört med det nuvarande 

flygtrafikprogrammet.  

 

 

Nyckelord: punktlighet, robusthet, flygtrafikprogram, schemaläggning, stokastiska variabler, 

kombinatorisk optimering, Monte Carlo simulering, metaheuristik, lokala sökmetoder, 

tabusökning.  
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Analysis of robustness and delay propagation in Scandinavian Airlines 

swedish flight traffic program 

Abstract 
 

In 2011, SAS was nominated Europe's most punctual airline for the third year in a row. During 

the last decade, air traffic has been a steadily growing industry, due to the increased demand for 

fast and efficient transports over longer distances. As a result, the competition between airlines 

has intensified even more. Today it’s not enough to merely transport passengers from point A to 

B. Factors like service and punctuality have become more important than ever to satisfy the 

passengers demands. It is therefore of great interest for an airline to constantly strive for 

improvement and renewal. This report investigates the possibilities of designing a more robust 

air traffic program in the early stages of the planning phase, which hopefully will reduce the 

delay minutes. A Monte Carlo based simulation method was used to estimate expectation values 

of flight times. These values were then used as input in a heuristic optimization algorithm based 

on both combinatorics and local search methods, hoping to find potential swap opportunities 

between rotations. After the optimization was executed, new flight sequences were obtained. 

Finally the optimal found solution was used as input in the simulation model again, which 

resulted in an increase of the punctuality measures P3 and P15 with approximately 4%. The 

number of delay minutes decreased with over 30%, resulting in a reduction of the delay cost with 

2,3 MSEK monthly in comparison to the ordinary flight traffic program. 

 

 

Keywords: punctuality, robustness, flight traffic program, scheduling, random variables, 

combinatorial optimization, Monte Carlo simulations, local search method, tabu search. 
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1. Introduktion   
I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden, syftet och målsättningen med arbetet.  

1.1 Bakgrund 

I takt med den stigande befolkningstillväxten och globaliseringen, ökar efterfrågan av att på ett 

smidigt sätt och inom rimlig tid kunna förflytta sig över längre sträckor.  Flygindustrin har under 

det senaste decenniet sett en stadig tillväxt, vilket på många sätt varit positivt, men samtidigt fått 

negativa konsekvenser. Ju fler flygplan som sätts i trafik, desto större trängsel blir det i luften 

och på flygplatserna. Följden blir ökade förseningar och inställda flyg, med intäktsbortfall och 

missnöjda passagerare som resultat [21]. Därför har vikten av punktlighet blivit av allt större 

intresse för flygbolag som vill överleva i denna tuffa bransch.  Förseningar kan generellt sätt 

klassificeras som antingen primära eller sekundära. En primär försening är själva roten till det 

onda, dvs där förseningen uppstår för första gången i en rotation och där denna ej sker som en 

följd av att dess föregående flight i rotationen varit sen.  Den andra typen, sekundära förseningar, 

uppstår till följd av att den föregående flighten varit försenad, och att därmed denna propagerat 

som en dominoeffekt.  

1.2 Syfte 

SAS är intresserade av att titta mer på hur ett flygtrafikprogram (tidtabellen) på ett tidigt stadium 

i trafikplaneringsprocessen kan designas med god (acceptabel) robusthet och kvalitet. 

Framförallt kan det här vara av intresse att titta på hur man kan minska förseningsspridningen i 

ett trafikprogram i designfasen. Därför vill man utreda ifall man kan minska antalet 

förseningsminuter och förseningskostnad, genom att studera verkligt utfall av 

flygtrafikprogrammet, och se ifall det går att göra byten mellan olika slingor (när det gäller 

schemaläggningen av flygplan) som gör att bufferts fördelas på ett bättre sätt, och hamnar där de 

utgör störst nytta. Varje robusthet ”kostar pengar” och är i många fall svår att prioritera mot de 

kommersiella krav och intressen som finns. Dessutom är tyvärr kunskapen om kostnaden för en 
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dålig robusthet i trafikavvecklingen lite av en gråzon och det finns i nuläget inga konkreta 

kostnadsmodeller som används i trafikdesignarbetet. 

 

Huvudspåret för detta examensarbete skulle vara optimering av ett trafikprogram på 

designstadiet med t.ex. minimering av förseningsminuter som målfunktion. Det skulle även 

kunna vara intressant att föra in en kostnadsfunktion , som uppskattar kostnaden som funktion av 

antalet förseningsminuter (vilken antagligen är linjär).  

 

I dagsläget så använder man sig av deterministiska värden vid schemaläggningen av blocktider 

samt markstoppstider. Dessa stämmer dock inte alltid så väl överens med hur det ser ut i 

verkligheten, där förseningar och inställda flyg är en del av vardagen [3]. För att gardera sig mot 

eventuella förseningar, kan man se till att schemalägga bufferts mellan flighter, som om oturen är 

framme tar upp och dämpar vidarespridningen av en uppkommen försening hos en tidigare 

flight. Dock genererar ett flygplan inga intäkter när det är ståendes på marken, vilket givetvis 

inte heller är effektivt ur resultatsynpunkt. Det handlar alltså om att finna en bra balans, så att 

man ej schemalägger mer bufferts än nödvändigt, men så att dessa samtidigt dämpar eventuella 

störningar i trafiken. Ett sätt att öka robustheten i ett trafikprogram är således att schemalägga 

längre bufferts mellan flighterna. Dessvärre kostar dessa bufferts pengar i form av intäktsbortfall 

(piloter, besättning, hyra för att stå på flygplatsen osv). Därför kan det vara av intresse att studera 

detta ur ett optimeringsperspektiv. Termen optimering handlar i den matematiska världen om att 

göra det bästa utav de förutsättningar man har. I detta fall skulle en sådan formulering kunna 

vara att varken öka eller reducera den totala storleken av tidsbufferts i trafikprogrammet, utan 

istället att finna ett sätt att fördela dessa bufferts på ett mer fördelaktigt sätt, dvs allokera dom på 

de ställen där de utgör störst nytta [19]. Med nytta menas i detta fall att bidra till ett färre antal 

förseningsminuter eller en totalt sett lägre förseningskostnad. 
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1.3 Målsättning 

Examensarbetet ska studera modeller och metodik för hur flygplansrotationerna (slingorna i 

trafikprogrammet) i planeringsfasen kan utformas för att minska (minimera) förseningar (t.ex. 

förseningsminuter) och öka robusthet och kvalitet för kund. 

 

Målsättningen med examensarbetet är: 

 

 Ta fram en modell/metodik med syfte att simulera flygplansslingorna m.a.p.  

förseningstid/förseningskostnad som målfunktion. 

 

 Utvärdera modellen mot historiska (gamla) trafikprogram som redan har avvecklats 

och där validering kan ske mot ”verkligheten”. 

 

 

 Ta fram en modell/metodik med syfte att optimera trafikprogrammet genom att utföra 

swaps mellan olika flygplansslingor vid kritiska tidpunkter där detta ger en ökad 

robusthet och minskad försening. 

 

 Utföra en simulering av den ”optimerade lösningen”, för att se ifall lösningen ger en 

förbättrad punktlighet och ett färre antal förseningsminuter totalt än det ursprungliga 

trafikprogrammet. 

 

 

 Baserat på analyser ta fram tumregler och rekommendationer om hur robusta flygplan- 

slingor ska utformas för att minska/minimera förseningsspridningen.  
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En överblick av examensarbetets olika delar kan skådas i figur 1.1. Först inhämtas statistik över 

tidigare flugen trafik. Denna består bland annat av medelvärden och standardavvikelser för 

samtliga blocktider (flygtider) i det svenska trafikprogrammet. På så sätt kan man skapa en 

modell som beskriver verkligheten samt ger en uppskattning av trafikprogrammets 

punktlighetsmått. Därefter skapas en optimeringsmodell, där man först identifierar vilka slingor 

som finns tillgängliga på Arlanda under samma tidsintervall, för att sedan försöka finna 

bytesmöjligheter som minimerar antalet förseningsminuter. Slutligen är målet att verifiera den 

funna lösningen genom att använda den som input i simuleringsmodellen på nytt, för att se ifall 

det ger en förbättring av punktlighetsmåtten jämfört med det ordinarie trafikprogrammet. 

 

 

 

 Figur 1.1:  Överblick av hur examensarbetets delar hänger samman. 

 

 

 

Kapitel 2 ger en kortfattad beskrivning av tidigare utförda arbeten inom området, samt en 

genomgång över den matematiska teorin som ligger till grund för själva arbetet. 

 

Kapitel 3 ger en överblick av hur schemaläggningsprocessen av flygplan går till på SAS, 

definierar dess steg, samt i vilken ordning de genomförs. 

 

Kapitel 4 tar upp allmänna fakta om förseningar, hur dessa vidaresprids i trafikprogrammet samt 

påverkar dess punktlighet. Även termen robusthet definieras, och dilemmat att avväga mellan 

robusthet och optimalitet beskrivs. 
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Kapitel 5 definierar problemet matematiskt och relevanta termer tas upp. Vidare beskrivs 

skapandet av en modell där man mha av Monte Carlo simuleringar kan ta fram väntevärden för 

flygtider samt markstoppstider. Syftet med denna modell är att analysera robustheten samt 

punktligheten för ett flygtrafikprogram. Dessutom införs en kostnadsmodell, för att uppskatta 

förseningskostnaden som funktion av tiden.  

 

Kapitel 6 beskriver hur en heuristisk optimeringsmodell baserad på kombinatorik och lokala 

sökmetoder byggs upp steg för steg. Allt från att identifiera möjliga swap-möjligheter, utvärdera 

de olika alternativen, samt hur urvalet går till. Modellen utför byten mellan rotationer där det 

lönar sig och resultatet blir ett lokalt förbättrat trafikprogram.  

 

Kapitel 7 förklarar hur verifieringen av den optimalt funna lösningen går till, samt innehåller en 

sammanställning av de resultat som uppnåtts. 

 

Kapitel 8 innehåller en avslutande diskussion, slutsatser dras och rekommendationer över hur 

man kan uppnå mer robusta trafikprogram ges. Även möjliga förbättringar på hur man kan bygga 

vidare de båda modellerna tas upp. 

 

Kapitel 9 innehåller en sammanställning av de referenser som använts. 

 

1.4 Avgränsningar 

Att planera ett flygtrafikprogram i sin helhet är ett väldigt komplext problem, som består av flera 

olika delmoment. Varje sådant delmoment är ett optimeringsproblem i sig, där lösningen 

används som input till det nästkommande momentet. Detta arbete fokuserar på att utreda hur 

man i designfasen av ett flygtrafikprogram kan lägga själva flygplansslingorna för att uppnå en 

högre robusthet. Hänsyn tas därför ej till planeringen av crew eller underhåll av flygplanen. 

Teoretiskt kan det därför finnas en liten risk att en förbättring av flygplansslingningen, kan 

försvåra arbetet vid planeringen av crew och underhåll. Det optimala skulle givetvis vara att 

skapa en modell där alla dessa moment integreras till en helhet. Vidare har arbetet begränsats till 

att enbart studera SAS svenska flygtrafikprogram (STO) under sommarhalvåret. 
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2. Teori  

I detta kapitel så ges först en kort genomgång av några tidigare arbeten om robusthet inom 

flygbranschen.  Majoriteten av arbetena är utförda i USA, där detta område fått allt mer fokus 

under det senaste decenniet i takt med den ökande konkurrensen inom branschen. Vidare 

presenteras den matematiska teorin som ligger till grund för detta arbete. Dels definieras 

begrepp som stokastiska variabler, väntevärden, slumptalsgenerering och Monte Carlo-

simuleringar som utgör en central del i simuleringsmodellen i kapitel 5. Därefter ges en 

motivering av användandet av heuristiska metoder, metaheuristik och tabusökning som 

optimeringsmodellen i kapitel 6 baseras på. 

2.1 Tidigare arbeten inom området robusthet inom flygindustrin. 

Under framförallt det senaste decenniet har en stor mängd forskning utförts inom 

robusthetsområdet.  Eftersom det är ett komplext problem, där flera olika faktorer spelar in, har 

man angripit denna frågeställning på flera olika sätt. I takt med den tekniska utvecklingen och att 

datorer får allt mer kapacitet, så blir allt mer komplexa problem möjliga att lösa. Nedan följer ett 

urval av några intressanta arbeten som gjorts, där målet varit att skapa mer robusta 

flygtrafikprogram på ett eller annat sätt.  Heinold (1999) utvecklade ett verktyg för att mäta 

robustheten för ett givet trafikprogram. Detta fungerade bra som ett diagnosverktyg under 

normala förhållanden, men saknade förmågan att bygga in robusthet i trafikprogrammet [31]. 

Erghott och Ryan (2002), använde sig av en ”multi-objective” optimeringsmetod vid 

besättningsschedulering med målet att maximera robustheten och samtidigt minimera kostnaden. 

Det visade sig vara lönsamt att hålla samman besättningspersonal så gott det går samt att tillföra 

extra tidsbufferts vid byte av flygplan [6]. Rosenberger, Johnson och Nemhauser (2004) påvisade 

fördelarna med att designa rotationerna av flygplan samt besättning i korta cykler, för att 

underlätta vid cancelleringar och bibehålla god cirkulation [38]. Grönkvist (2005), använde sig 

av en kombination av matematisk programmering (linjär optimering) och villkorsoptimering för 

att angripa det så kallade ”tail assignment problemet”, dvs att tilldela flighter till varje specifikt 

flygplan. Dock strävar man i villkorsoptimering endast att se till att finna en tillåten lösning som 

uppfyller de givna bivillkoren, t.ex krav på underhåll m.m [7]. I vårt fall ligger fokus istället på 

att skapa en modell där slingorna utformas på ett sätt som minimerar antalet förseningsminuter 

och den påföljande förseningskostnaden, och där samtliga flygplan antas få sina underhållskrav 

uppfyllda. Ett tidigare arbete som har viss anknytning till detta examensarbete är Lan, Clarke, 

Barnhart (2006), där man undersökte två olika scenarion. Dels att behålla ordinarie slingor och 

endast justera avgångstiderna mha en så kallad ”re-timing” metod. Genom att schemalägga 
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avgångstiderna en aning tidigare respektive senare, kunde dom påvisa att det går att minska 

förseningsrisken vid byten för passagerare vars resor består av flera delsträckor. De visade sedan 

att man genom att behålla avgångstiderna konstanta kunde minska förseningsrisken genom att 

utföra swaps mellan olika slingor, för att på ett bättre sätt utnyttja befintliga bufferts i 

trafikprogrammet. Båda dessa angreppssätt visar hur man med genom mindre modifikationer kan 

uppnå ett signifikant mer robust system som står sig bättre mot trafikstörningar [9]. Cohn, 

AhmadBeygi och Belobaba (2007) använde istället ”re-timing” för att studera hur förseningar 

sprider sig vidare, samt följa dessa till dess att de tagits upp av ”tidsbufferts” [11]. I tillägg har 

swaps och ”re-timing” visat sig öka intäkterna och beläggningen på flygplanen [23].  

 

2.2 Stokastiska variabler 

En endimensionell stokastisk variabel X betecknar resultatet av ett slumpförsök med reellvärda 

utfall. Mängden av alla värden på X (värdemängden) betecknas   . {X=k } är en händelse i ett 

utfallsrum Ω, men vi ser det som ett utfall i   , där vi tillskriver utfallen, elementen i   , 

sannolikheter   =P(X=k), k    . 

 

Diskreta stokastiska variabeler 

Definition: En stokastisk variabel X är en funktion som avbildar ett utfallsrum   på en reellvärd 

mängd    . En stokastisk variabel X kallas diskret om    är ändlig eller uppräkneligt oändlig. De 

tilldelade värdena   uppfyller 

 

                       (1)  

∑                      (2)   

 

Där (1) säger att sannolikheten för en enstaka händelse ligger mellan 0 och 1, medan (2) 

ger att sannolikheterna för samtliga händelser summeras till 1. 

 

Definition:  Sannolikhetsfunktionen till X ges av 

   ( )  {
               
                          

              (3) 
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Definition: Fördelningsfunktionen för en stokastisk variabel definieras som 

 

    ( )   (   )           (4) 

 

För en diskret stokastisk variabel  gäller att 

 

                P(X   )=∑   
 
   ( )            (5) 

 

 

Kontinuerliga stokastiska variabler 

Definition: En stokastisk variabel X sådan att 

 P(X   A) = ∫   
 

 
( )   (6) 

 

För alla mängder A   R kallas kontinuerlig. Funktionen    ( )                            

Täthetsfunktionen till en kontinuerlig stokastisk variabel uppfyller 

 

0     (x) för alla x  (7) 

∫   
 

  
( )       (8) 

 

För kontinuerliga stokastiska variabler är f(x) inte en sannolikhet, ty denna kan vara   . Detta 

gäller ej för diskreta stokastiska variabler eftersom P(X=x) ej kan vara     

 

I detta arbete används uteslutande kontinuerliga stokastiska variabler. 

 

 

2.3 Väntevärde  

Definition: Väntevärdet för den stokastiska variabeln X definieras [27] [28]: 

 

 ( )  {
      ∑      ( )                            

          ∫     
 

  
 ( )                             

  (8) 
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Väntevärdet är ett lägesmått som anger var sannolikhetsmassan ligger i genomsnitt. Det kan 

tolkas som ett medelvärde av det utfall som erhålls om man utför ett försök oändligt många 

gånger.  

 

2.4 Normalfördelningen  

Normalfördelningen är en viktig och väldigt vanlig statistisk fördelning. Specifikt är att en 

stokastisk variabel från en normalfördelning ofta antar värden som ligger nära medelvärdet, och 

mycket sällan värden med stor avvikelse från detta värde. Ofta är en parameter okänd, och då 

kan det vara motiverat att beskriva denna mha normalfördelningen eftersom mätningar av 

parametrar ofta uppför sig med många små, oberoende, slumpmässiga variationer. 

 

Definition: En s.v X är normalfördelad med medelvärde   och standardavvikelse   om den har 

fördelningsfunktion [27] [28]: 

 

  (x) = 
 

    
  
 
(   ) 

     (9) 

 

vilket skrivs X  (   ) 

 

Fördelningsfunktionen för X ges av: 

  (x) = 
 

    
 ∫  

 
(   ) 

     
 

  
  (10) 
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Figur 2.1 Normalfördelningskurva. 

 

 

2.5 Monte carlo simulering  

Ordet simulering kommer från latinets simulo och betyder ”att låtsas”. Simulering innebär att 

man ersätter verkligheten med en matematisk modell, för att kunna utföra beräkningar eller 

experiment i simuleringsmiljön istället för i verkligheten. Monte Carlo-simuleringar är ett viktigt 

verktyg när man vill undersöka hur komplicerade tekniska system där slumpen spelar in beter 

sig. T.ex  kan det vara väldigt tidskrävande, för att inte tala om kostsamt att utföra ett experiment 

ett stort antal gånger i verkligheten. Att då skapa en modell som efterliknar verkligheten och 

beter sig som denna är då av stor nytta. Man kan då bilda sig en uppfattning om hur ett system 

beter sig i det långa loppet. Antag att vi har ett stort antal observationer av en stokastisk variabel, 

samt att dessa observationer är fördelade helt i enlighet med en viss fördelnings täthetsfunktion.  

Medelvärdet av ett antal oberoende utfall kommer då att konvergera mot väntevärdet när antalet 

utfall blir oändligt många. I praktiken så kommer dock ett godtyckligt antal observationer av en 

stokastisk variabel endast att fördela sig ungefär enligt täthetsfunktionen. Detta innebär att 

medelvärdet av observationerna endast kommer vara ungefär lika med medelvärdet. Vilket 

stämmer överens med definitionen av väntevärdet, som det medelvärde som erhålls efter man 

utfört ett oändligt (tillräckligt stort) antal observationer av en stokastisk variabel, enligt ”de stora 

talens lag” [25]. Tanken bakom Monte Carlo-simuleringar är just att använda denna möjlighet till 
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att bestämma väntevärden genom slumpmässiga observationer. Om utfallet av en stokastisk 

variabel betecknas Ti, och N stycken utfall äger rum, blir medelvärdet av det totala antalet utfall 

lika med: 

  

 ̅  
 

 
∑   
 
           (11) 

 

 

2.6 Slumptalsgenerering  

För att kunna utföra en Monte Carlo-simulering behöver man slumptal, dvs tal som beter sig som 

om de vore dragna från en bestämd statistisk fördelning. Man genererar då värden av stokastiska 

variabler tagna från en viss fördelning för att på så sätt kunna beräkna väntevärdet av vissa 

funktioner eller variabler. I Matlab finns inbyggda funktioner för att konstruera slumptal från 

olika statistiska fördelningar. I detta fall har slumptal tagits från normalfördelade data genom 

anropet normrnd, där medelvärden och standardavvikelser för blocktider använts som indata.  

 

2.7 Operationsanalys 

Operationsanalys (eng. Operations research (OR)) är en relativt modern gren inom den 

tillämpade matematiken där man använder sig av en kombination av matematisk modellering, 

statistik och optimeringslära för att finna optimala lösningar på komplexa problem. Grenen växte 

fram under Andra världskriget, då de allierade använde sig av dessa metoder som hjälpmedel för 

att ta strategiska beslut, t.ex hur de skulle fördela sina konvojer, hushålla med förnödenheter 

samt jaga ubåtar på bästa sätt. Efter kriget så fick OR ett framsving och man började tillämpa 

dessa discipliner även inom civil verksamhet. I takt med den tekniska utvecklingen så har OR 

utvecklats till ett verktyg för beslutsfattande inom en rad olika områden som t.ex flygindustrin, 

transportsektorn, tillverkningsindustrin, sjukvården, infrastrukturen m.m. Problemen kan vara 

allt från schemaläggning av personal eller färdmedel, optimering av lagernivåer, underhåll av 

maskiner, dimensionering av kösystem, tidsserieanalys, massimuleringar och optimering av 

diverse flöden för att bara nämna några. Gemensamt för dessa problem är att man angriper dessa 

skapar en matematisk modell av verkligheten, som man sedan angriper på ett systematiskt sätt 

för att finna optimala lösningar. Några exempel på lösningsmodeller är bl.a. linjär optimering, 

heltalsoptimering, ickelinjär optimering och dynamisk programmering [1]. 
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2.8  Heuristiska metoder 

Allmänt så fungerar de ovan nämnda modellerna bra för att lösa en rad praktiska problem. Dock 

är så inte alltid fallet. Vissa optimeringsproblem, t.ex sådana som faller inom ramen för 

kombinatorisk optimering, kan ibland ha en alltför hög komplexitet för att en optimal lösning 

skall vara möjlig att finna utan att problemet blir alldeles för beräkningstungt [1]. Detta beror på 

att vi i dessa problem ofta har ett stort antal diskreta steg, där varje steg har ett stort antal möjliga 

kombinationer som behöver undersökas, vilket är väldigt tidskrävande.  Man brukar klassificera 

optimeringsproblem utefter den exekveringstid som behövs för att få fram en optimal lösning. 

Mer omfattande kombinatoriska problem hamnar då i kategorin NP-svåra (eng. NP hard), vilket 

innebär att de ej kan lösas inom polynomial tid. I dessa svåra fall behöver man då försöka 

begränsa problemet, för att få ett P-problem som har en polynomial exekveringstid [10]. För 

detta ändamål så använder man sig av så kallade heuristiska metoder. Det är lösningsmetoder 

som är sannolika att finna tillåtna lösningar, men inte nödvändigtvis optimala sådana för ett 

specifikt problem. De används ofta när det inte existerar något känt sätt att få fram en optimal 

lösning, eller när det är mer lönsamt att finna en någorlunda optimal lösning inom rimlig tid. 

Dock kan man ej visa hur nära optimum en sådan lösningskandidat ligger. Därför får man istället 

inrikta sig på att finna lokala optimum, som successivt kan ge en iaf förbättrad lösning som 

helhet. Ofta bygger sådana metoder på iterativa algoritmer, där man i varje iteration försöker 

finna en lösning som är bättre än den hittills bästa lösningen. Heuristiska metoder bygger väldigt 

mycket på sunt förnuft och behöver skräddarsys för varje specifikt typ av problem. En enstaka 

heuristisk metod är därför väldigt begränsad i sin användning, då den sällan går att tillämpa på 

andra problemtyper än just den som den skapats för, till skillnad från de mer generella 

operationsanalytiska metoderna [1].   

 

2.8.1 Metaheuristik 

Under många år så var man tvungen att börja från början varje gång man ville skapa en 

heuristisk metod, vilket var väldigt tidskrävande. Detta kom att ändras då utvecklingen av 

metaheuristiken satte fart ordentligt för några decennium sedan. En metaheuristik kan beskrivas 

som en lösningsmetod beståendes av en generell struktur samt riktlinjer över hur man kan skapa 

en heuristisk metod som passar en viss typ av problem [1]. Med andra ord kan en metaheuristik 
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beskrivas som en mall som man genom små modifikationer kan tillämpas på ett specifikt 

optimeringsproblem. Styrkan med metaheuristiker är att de på ett kraftfullt sätt kan lösa diskreta 

problem, eftersom de har en guidad sökprocess som utforskar en närliggande omgivning av 

möjliga grannlösningar, och samtidigt har förmågan att fly från ett lokalt optimum.  Dock finns 

det ingen garanti för att en optimal lösning går att finna, eller att den ens existerar [29]. Några 

exempel på metaheuristiker är myrkolonioptimering (eng. Ant Colony optimization), simulerad 

avkylning (eng. Simmulated Annealing) och tabusökning (eng. Tabu Search) [8].  En lokal 

sökalgoritm är en metaheuristik som används för att vid varje diskret steg finna den lokalt bästa 

av ett antal möjliga grannlösningar som ligger i det aktuella sökområdet. För varje sådant steg 

finner algoritmen en lokal förbättring, för att sedan gå vidare till nästa steg och upprepa 

proceduren tills hela problemet successivt förbättrats del för del [29].   

 

2.8.2 Tabusökning 

Tabusökning (eng. Tabu search) är en ofta använd metaheuristisk sökalgoritm, som lämpar sig 

för kombinatoriska optimeringsproblem där det är av intresse att finna den optimala ordningen 

av en mängd alternativ [1]. Denna sökprocedur bygger på logiska principer, vilket möjliggör den 

från att fly från ett lokalt optimum. Det första steget för tabusökningen är att börja med en 

tillåten startlösning, för vilken tillåtna grannlösningar hittas mha den lokala sökproceduren. 

Varje sådan grannlösning undersöks sedan i hopp om att finna en lokal lösning som är bättre än 

den aktuella. Efter att en bättre grannlösning hittats, så styrs algoritmen vidare till nästa steg. Det 

som framförallt kännetecknar tabusökningsalgoritmer är att de har en tabuslista som hindrar 

sökningen från att hoppa tillbaka till tidigare funna lokala optimum och ta dessa i beaktande på 

nytt. En tabulista är ett slags korttidsminne (eng. short time memory) som har sina rötter i 

området artificiell intelligens (AI).  Denna håller koll på nyligen funna lösningar, och sätter dessa 

till tabu, så att de ej besöks igen inom en viss tidsperiod [37]. I detta arbete används tabulistan 

(eng. Tabu list) i form av en vektor för att hålla koll på vilka flygplansslingor  som nyligen utfört 

byten i trafikprogrammet. Efter att ett sådant byte ägt rum, låses de involverade slingorna från att 

delta i utvärderingen av nya byten en tid framöver. Därmed undviker man att programmet hoppar 

fram och tillbaks mellan olika slingor i onödan.  Tabulistan uppdateras sedan dynamiskt under 

körningen av algoritmen och definierar alltså lösningar som ej är tillåtna inom ett antal 

iterationer.  Två viktiga komponenter i en tabusökningsalgoritm är intensifiering (eng. 
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intensification) och differentiering (eng. diversification) [37]. Intensifieringsstrategierna har som 

syfte att utforska lovande områden i sökmängden extra noggrant (i detta fall potentiella 

grannlösningar där dessa existerar), för att finna en lösning som är bättre lokalt. Denna strategi 

ligger också till grund för vilka grannlösningar man väljer att fokusera på. I optimeringsmodellen 

så behöver t.ex antalet kombinationer som utreds vid en viss tidpunkt hållas nere, då dessa växer 

med n-fakultet stycken. För de tidpunkter då vi har ett stort antal möjliga kombinationer, görs 

därför ett urval, baserat på vilka flighter som är mest respektive minst troliga att drabbas av 

förseningar, varpå kombinationer av dessa studeras närmare. Differentieringstrategierna strävar 

däremot att bredda sökningen, så att den stegar framåt och kombinationer vid nya tidpunkter kan 

undersökas. De båda strategierna fungerar alltså som komplement till varandra i en väl utformad 

tabusökningsalgoritm.  

 

 

 

 

  :   s ← s  
 2:   sBest ← s 
 3:   tabuList ← null 
 4:   while (not stoppingCondition()) 
 5:      can i ateList ← null 
 6:      for(sCandidate in sNeighborhood) 
 7:           if(not containsTabuElements(sCandidate, tabuList)) 
 8:                 can i ateList ← can i ateList + sCan i ate 
 9:           end 
10:     end 
  :     sCan i ate ← LocateBestCandidate(candidateList) 
12:     if(fitness(sCandidate) > fitness(sBest)) 
 3:          sBest ← sCan i ate 
 4:          tabuList ←  eatureDi  erences(sCan i ate  sBest) 
15:          while(size(tabuList) > maxTabuListSize) 
16:               ExpireFeatures(tabuList) 
17:          end 
18:     end 
19:  end 
20:  return(sBest) 
 

Figur 2.2 Pseudo-kod för en allmän tabusökningsalgoritm 
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I figur 2.2 ovan ges en överblick över hur en tabusökningsalgoritm i allmänhet kan se ut [35]. 

Rad 1-3 initieras en tillåten startlösning och en tom tabulista skapas. Därefter påbörjas sökningen 

efter en optimal lösning (rad 4), där en tom kandidatlista för potentiella grannlösningar först 

skapas (rad 5). Sökproceduren letar sedan efter grannar till den aktuella lösningen, vilka 

registreras i kandidatlistan såvida de ej är tabu (rad 6-9). De bästa grannlösningarna väljs sedan 

ut (rad 11). Ifall en grannlösning ger en lokal förbättring jämfört med den nuvarande bästa 

lösningen (rad 12), så väljs denna som den bästa kandidaten (rad 13) och denna lösning sparas 

därefter som tabu på tabulistan (rad 14). Efter en viss tidpunkt (eller när tabulistan är full) (rad 

15), så försvinner registreringen av de berörda elementen från tabulistan (rad 16) och dessa 

alternativ blir återigen tillåtna. Processen fortlöper sedan tills programmet kört klart, då 

sökningen pågått en viss tid, och den dittills bästa lösningen returneras därefter (rad 20). 

 

 

 

3. Schemaläggningsprocessen hos SAS  

Detta kapitel ger en överblick över hur schemaläggningen av flygplan går till, samt vilka de 

olika stegen är i denna komplexa process. 

3.1 Överblick 

Att utforma ett välplanerat flygtrafikprogram är en lång och komplicerad process i flera steg, 

som startar långt innan flygplanet lämnar marken [24].  Först och främst utreder man efterfrågan 

av flygförbindelser mellan olika potentiella städer, samt vid vilka tidpunkter under dygnet den är 

som störst. Med andra ord, helt enkelt se till att det finns ett reseunderlag mellan de platser man 

vill trafikera. Först när detta är gjort, avgörs vilken flygplanstyp som lämpar sig bäst för en viss 

flight, utifrån antalet förväntade passagerare, samt hur långa sträckorna är.  Därefter schemaläggs 

regelbundna underhållstillfällen för planen, så att de ska hålla den höga standard och säkerhet 

som krävs [9]. När det är gjort, avgörs vilket specifikt flygplan som skall trafikera en viss 

specifik flight. Det sista steget är avvecklingen av trafikprogrammet, dvs att utföra oväntade 

byten och cancelleringar i realtid ifall det uppstår störningar. I figur 3.1 nedan ges en översikt 

över i vilken ordning de olika stegen i planeringsprocessen äger rum. 
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Skapa flygschema

Tilldelning av 
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Avveckling

 

Figur 3.1: Schemaläggningsprocessen av flygplan 

 

3.2 Skapa flygschema  

Det första när ett flygtrafikprogram skall skapas, är att välja vilka linjer som skall trafikeras, hur 

täta avgångarna skall vara samt vid vilka tidpunkter under dygnet dessa skall äga rum. För att 

komma till rätta med detta så försöker man förutspå efterfrågan mha historiska data samt 

statistiska modeller. Denna process är själva stommen till hela schemat, och har därför en stor 

inverkan på den slutliga avkastningen. Vanligtvis utförs denna planering i upp till ett år innan 

schemat tas i trafik [4].  
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3.3 Tilldelning av flygplanstyp (eng. Fleet assignment) 

I detta steg utförs en optimering för att försöka matcha varje specifik flygplanstyp, vars 

passagerarkapacitet bäst stämmer överens med det förväntade efterfrågan av en viss flight. 

Beräknas passagerartrycket vara högt, vill man givetvis låta ett flygplan av större modell, för att 

kunna få med sig alla passagerarna. Däremot vill man ej använda sig av större plan än vad som 

efterfrågan, då alla säten ej blir fyllda, vilket inte resulterar i en optimal avkastning. För vissa 

längre flighter krävs dock större flygplansmodeller som kan tankas med den mängd bränsle som 

krävs för att flyga distansen. För kortare inrikesflighter på linjer med en mindre efterfrågan, 

väljer man i möjligaste mån ett litet plan osv. Man utför alltså en optimering, så att flygplanens 

kapacitet uppfyller kraven som ställs på olika linjer så bra som möjligt. Helt enkelt att fördela de 

olika flygplanstyperna till de rutter där de utgör störst nytta. Målfunktionen för denna optimering 

är starkt fokuserad på avkastning, och tar inte hänsyn till underhåll av planen, vilket sker först i 

steget efter [4]. 

 

3.4 Schemaläggning av underhåll  

Det absolut viktigaste för ett flygbolag är säkerheten. Därför läggs stor vikt på att skapa 

underhållsplaner för varje enskilt flygplan, så att planen bibehålls i gott skick och är säkra att ha i 

drift. Om underhållskraven för ett plan ej uppfylls, så beläggs det med ett flygförbud, vilket 

innebär att det ej får tas i trafik till dess att nödvändigt underhåll ägt rum. Mellan varje flight så 

utförs en visuell inspektion av flygplanet för att kontrollera att inget lossnat eller läcker. Varje 

natt utförs även en kortare kontroll för att försäkra sig om att allt är som det skall. Det finns 

därutöver fyra olika typer av mer omfattande underhåll, som kan klassificeras A, B C eller D. 

Under A-kontroller, som äger rum var 125:e flygtimme (2-3 veckor) kontrolleras mer 

lättåtkomliga saker . B-underhåll är något större och noggrannare kontroller och utförs var 750:e 

flygtimme. Under dessa kontroller ägnar man sig åt att tvätta planet samt byta olja. C-underhåll 

utförs var 15:e månad och innefattar en mer omfattande kontroll i vilken både A- och B-

kontroller ingår. Sist har vi D-kontrollerna som är betydligt mer omfattande. Dessa utförs vart 

6:e till 8:e år och innebär att man  tar isär och sätter ihop flygplanets delar [30].  

 

3.5 Tilldelning av enstaka flygplan (eng. Tail assignment) 

Nästa steg i processen går under namnet ”Tail assignment”, och här bestäms vilket individuellt 

flygplan som skall ta sig an en viss flight. Namnet kommer från att varje flygplan är 
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identifierbart genom ett nummer på stjärtvingen (eng. ”tail”). Den sekvens av flighter som 

tilldelas ett flygplan utgör en slinga. Givet är lösningen från ”fleet assignment” problemet, vilket 

innebär att man behöver utföra en ”tail assignment” optimering för varje enstaka flygplanstyp 

[7]. Om flygplansflottan är homogen som t.ex hos flygbolag som Ryan Air och Norwegian, vilka 

endast bedriver trafik med Boeing 737:or, så ökar valfriheten i detta steg, vilket ger fler 

möjligheter att skapa de slingor man vill ha. Detta lönar sig om man håller sig till en viss 

marknad (t.ex endast Europa), där normalstora plan duger gott och väl för att möta efterfrågan av 

passagerare och uppfyller kraven på bränslekapacitet. Dessutom får en pilot endast framföra ett 

flygplan som denne genomgått en utbildning för. Alla flygplansmodeller skiljer sig från 

varandra, och bara för att en pilot har erfarenhet av en viss flygplanstyp, innebär det inte att han 

är behörig att sätta sig bakom spakarna i en annan flygplanstyp [14]. Det är som med alla andra 

färdmedel. Att inneha B-körkort och vara behörig för personbilar, ger en inte rätt att framföra 

lastbilar eller tyngre fordon. Samtidigt måste villkoren från underhållsoptimeringen uppfyllas. 

Utifrån dessa förutsättningar, söker man den lösning som ger minimal tid mellan flygningar, så 

ett flygplan slipper stå på marken och vänta i onödan.   

 

3.6 Avveckling  

Det sista steget i processen är att se till att det planerade flygschemat efterföljs i verkligheten i 

bästa möjliga mån. Dock inträffar det ofta störningar i trafiken pga ändrade väderförhållanden, 

pilotbrist, akuta sjukdomsfall, tekniska fel m.m som skapar problem. När något sådant inträffar 

så är prioriteringen att så fort som möjligt kunna återgå till det planerade schemat, samtidigt som 

man vill undvika cancelleringar och förseningar så gott det går för att minimera förlusten av 

intäkter [4].   

 

4. Punktlighet och robusthet 
Detta kapitel inleds i (4.1) med lite allmän info om förseningar och dess orskaer. Därefter tas 

begreppet morgonflighter upp i (4.2), följt av några sanningar som visat sig gälla när det gäller 

förseningar i (4.3). I delkapitel (4.4) definieras sedan de punktlighetsmått som används inom 

branschen och i (4.5) presenteras statistik över SAS egen punktlighet. Vidare beskrivs termen 

robusthet i (4.6), varpå kapitlet avslutas med en diskussion över avvägningen mellan robusthet 

och punktlighet i (4.7). 
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4.1 Allmänt om förseningar 

Förseningar kan delas upp i två klasser: primära och sekundära. En försening benämns som 

primär om den avgår efter utsatt avgångstid trots att dess föregående flight anlänt på tid. Primära 

förseningar är alltså roten till problemen. Sådana förseningar inträffar ofta som följd utav 

tekniska problem, strul i turnaround processen eller vid extrema väderförhållanden (se figur 4.1). 

En sekundär försening uppstår däremot som en följd av att den föregående flighten i slingan varit 

försenad. Sekundära förseningar kallas därför ibland för propagerade förseningar, då de orsakas 

som ett resultat av tidigare strul likt en dominoeffekt [5][32]. På större flygplatser är det 

dessutom extra viktigt att avgå på tid, då slots på denna ofta har restriktioner pga det stora 

trafikflödet. Är man sen så kan man då förlora slottid med stor försening som följd. På små 

flygplatser med lite trafik är detta dock ingen issue.  

 

 

Figur 4.1: Antal förseningsminuter kategoriserade efter orsaken bakom förseningen. 

 

RA = Aircraft Rotation 

TD = Aircraft defect 

TC = Aircraft Change 

RO = Operations Control 
TL = Lack of Aircraft for Technical Reasons 

AT = ATFM Due to ATC en-route demand/capacity 

AF = Airport Facilities 

RC =  Flight Crew Rotation 
AW = AFTM due to weather at Destination 
WI= De-Icing / De-snowing of Aircraft 
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Det senaste decenniet har flygbranschen präglats av ökad konkurrens i form av allt fler 

lågprisbolag som tar andelar från de traditionella flygbolag. Även säkerhetsrutinerna har blivit 

allt mer omfattande efter terrordåden den 11:e september 2011. SAS gensvar på detta har varit att 

se över sina resurser och reducera kostnader. Några exempel är indragningar av personal och en 

reducering av lagernivåerna för reservdelar. För att stå sig i konkurrensen har man även satsat 

mycket på att utmärka sig när det gäller punktlighet. Det har nämligen visat sig förekomma en 

positiv korrelation mellan just uppfattningen om punktlighet och nöjdkundindex (Customer 

satisfaction index), där just punktligheten visat sig vara den största bidragande faktorn [33]. SAS 

prioritetsordning är därför följande:  

 

1. Säkerhet 

2. Punktlighet 

3. Service 

 

Detta innebär bland annat att man ej inväntar catering, sena passagerare eller försenat bagage 

eftersom punktlighet kommer före service. Vidare har SAS arbetat med att förbättra planeringen 

och utförandet av flygplansunderhåll nattetid, samt effektiviserat turnaround-processen (crew, 

lastning, tankning, catering, städning m.m) så att dessa saker sker parallellt så mycket som 

möjligt [14]. 

4.2 Morgonflighter 

Med morgonflighter menas de flighter som avgår innan kl 6:30 på morgonen, dvs den första 

flighten i en slinga. En bra riktlinje för hur pass god punktlighet man kan förvänta sig under 

dagen kan man få genom att titta på morgonflighternas punktlighet. Det har visat sig att en 

störning i trafikprogrammet tidigt på morgonen ofta leder till fortsatta problem under dagen i 

form av propagerande förseningar. Om däremot den första flighten i en slinga avgår på tid under 

morgonen, har resten av dagens flighter oftast också följt schemat relativt bra [14]. Det är därför 

av stort intresse att titta närmare på just dessa specifika flighter och se till att planen kommer 

iväg i tid på morgonen.  
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4.3 Vedertagna sanningar 

När det gäller förseningar och hur dessa påverkar ett trafikprogram så har man lagt märke till 

följande repetitiva mönster som visat sig stämma väldigt bra:  

 

# 1:  Propagerande förseningar orsakar större skada än den initiala förseningen. [20] 

När förseningar vidaresprids i trafikprogrammet, så kan det uppstå en snöbollseffekt vilket 

resulterar i ännu större förseningar än den ursprungliga förseningen.  Dock vidaresprids inte 

förseningar då det finns gott om tidsmarginal fram tills nästa flight, eller då flighten är den sista 

för dagen och planet tas ur trafik direkt efteråt. 

 

# 2:   En enstaka försening påverkar ej hela trafikprogrammet.[20] 

Bufferts ser till att dämpa stora förseningar. Förseningen propagerar endast i den slinga där den 

uppstått. Dock kan förseningar i en slinga, leda till att passagerare missar en nästkommande 

flight, med skadeståndsanspråk som följd.  

 

# 3:  Att hålla samman besättningspersonal med ett och samma flygplan i den mån det är möjligt, 

kan hjälpa till att dämpa uppkomsten av förseningar.[20] 

 

# 4: Förseningar som äger rum tidigt under dagen,  har en högre sannolikhet att propagera till 

skillnad mot senare flighter. [20] 

 

Därför är det extra viktigt att se till punktligheten för morgonflighter är så god som möjligt. Hur 

dagen börjar, brukar vara en bra riktlinje för den fortsatta punktligheten resten av dagen. 

 

# 5:  Bufferts är lika viktiga, oavsett tidpunkten på dagen. [20] 

 

På morgonen kan avsaknaden av tillräckliga bufferts mellan flighterna orsaka stora förseningar 

som vidaresprids. Dock är trafikintensiteten lägre på morgonen. Senare under dagen så är 

trafiken högre, dock hinner eventuella förseningarna inte propagera lika fritt eftersom planen tas 

ur trafik på kvällen. Därmed får en buffert som placerats senare under dagen inte en lika stor 

effekt om man betraktar det ur ett vidarespridningsperspektiv. 
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4.4 Punktlighetsmått 

För att mäta punktligheten så använder sig flygbolag av vissa nyckeltal [14]. Dessa används 

globalt och ger svart på vitt en fingervisning om hur pass väl det verkliga utfallet av 

flygtrafikprogrammet stämmer överens med det planerade.  

 

 

Figur 4.2: Illustration av punktlighetsmåtten P3 och P15. 

 

När det gäller punktligheten för avgående flighter så använder man sig av följande två mått: 

 P3 (eng. punctuality 3 minutes): Andelen flighter (procentuellt sett) som avgår inom 3 

minuter och 59 sekunder från och med den schemalagda avgångstiden.  

 

 P15 (eng. punctuality 15 minutes): Andelen flighter (procentuellt sett) som avgår inom 

15 minuter och 59 sekunder från och med den schemalagda avgångstiden. Av naturliga 

skäl är P15 >P3, eftersom det är ett vidare mått som fångar in dels alla flighter som avgår 

upp till tre minuter efter planerad avgångstid, samt alla flighter som avgår mellan fyra 

och femton minuter efter planerad avgångstid. 

 

Med tanke på att störningar tidigt på morgonen har en tendens att propagera vidare under dagen, 

så är det som tidigare nämnt av stort intresse att studera punktligheten för de flighter som avgår 

innan klockan 06:30 varje morgon: 

 

 P3MR (eng. P3 Morning readiness): Andelen morgonflighter (procentuellt sett) som 

avgår inom 3 minuter och 59 sekunder från och med den schemalagda avgångstiden. 
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 P15MR (eng. P15 Morning readiness): Andelen morgonflighter (procentuellt sett) som 

avgår inom 15 minuter och 59 sekunder från och med den schemalagda avgångstiden. 

 

När det gäller punktligheten för ankomster, så använder man följande nyckeltal som riktlinje 

över hur pass väl man lyckats: 

 

 P15ARR (eng. Arrival punctuality 15 minutes): Andelen flighter (procentuellt sett) 

som landar inom 15 minuter från och med planerad ankomsttid. 

 

 

4.5 Statistik över SAS punktlighet 

SAS utsågs 2011 till Europas punktligaste flygbolag (för tredje året i rad och var även  

punktligast i världen av de stora flygbolagen under juli och augusti 2011. Av SAS flygturer lyfte 

93,8 procent inom 15 minuter från utsatt tid, medan snittet för de europeiska flygbolagen låg på 

81,2 procent [36]. I figur 4.3 samt 4.4 kan man avläsa SAS statistik över P3 respektive P15 står 

sig gentemot de uppsatta målen sett över en tolvmånadersperiod [13]. Notera att 

punktlighetsmålen är satta en aning högre under sommarhalvåret. 

 

 

 

Figur 4.3: P3 för avgående flighter under de senaste 12 månaderna. 
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Figur 4.4: P15 för avgående flighter under de senaste 12 månaderna. 

 

Som synes så drabbades punktligheten av en svacka under vintermånaderna, för att sedan 

stabilisera sig under vår, sommar och höst. Motsvarande statistik för P3 och P15 när det gäller 

ankomstpunktligheten presenteras i figur 4.5 respektive 4.6 nedan [13]. 

 

 

Figur 4.5: P3 för ankommande flighter under de senaste 12 månaderna. 

 

Figur 4.6: P15 för ankommande flighter under de senaste 12 månaderna. 
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Jämför man sedan P15 för ankomster hos SAS (SK) med andra europeiska flygbolag i figur 4.7 

[13]så ligger man här i topp med 88,9 % i genomsnitt under de nio första månaderna av år 2011, 

tätt följda av rivalen Norwegian (DY) på 88,1%. Kikar vi sedan på den tillhörande tabellen i 

figur 4.8 [13], så ser vi att de flesta flygbolag ligger runt 80%, bortsett från spanska Iberia där 

nästan varannan flight ankommer mer än 15 minuter och 59 sekunder sent. 

 

 

                      Figur 4.7: SAS ankomstpunktlighet i jämförelse med andra europeiska flygbolag. 

 

Figur 4.8:  Lista över ankomstpunktligheten för olika flygbolag samt deras prefix. 
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4.6 Robusthet 

Termen robusthet kan definieras på ett flertal olika sätt. Allmänt kan man säga att ett 

flygtrafikprogram är robust ifall det är tillräckligt flexibelt för att dämpa oförutsedda störningar i 

trafiken, och delvis eller helt hindra dessa från att sprida sig vidare. I en perfekt värld så följer 

alla flighter schemat, och avgår samt anländer alltid på planerad tid. Dock stämmer denna bild ej 

överens med verkligheten, där väderförhållanden, tekniska problem m.m. ofta ger upphov till 

störningar i trafiken. Ett sätt att få ett trafikprogram mer robust, är att låta slingorna överlappa 

varandra vid utvalda noder [3]. Då kan man enkelt byta flygplan mellan olika slingor, och ifall 

ett plan strular, välja att ta detta ur trafik, samt låta det andra planet ta sig an den flight som ger 

det lägsta intäktsbortfallet. På så vis kan man minimera förlusten så gott det går under de givna 

förutsättningarna och cancellera den flight som är minst lönsam att utföra.  

 

4.7 Avväga robusthet mot optimalitet 

När ett flygbolag schemalägger sin trafik så är huvudmålet givetvis att uppnå maximal 

avkastning. Dvs att öka intäkterna och minska utgifterna så gott det går. Man vill alltså utnyttja 

sin flotta på bästa sätt, sålänge vissa krav är uppfyllda. Eftersom ett flygplan inte genererar några 

intäkter när det är stående på marken, så kommer en lösning som strävar efter optimalitet att 

innehålla så små marginaler som möjligt. Detta innebär t.ex att flighterna i en optimal lösning 

kommer schemaläggas tätt inpå varann, så att flygplanen kan servas och göras startklara för nästa 

flight snarast möjligt. I en perfekt värld skulle detta vara ett väldigt lönsamt flygschema. Dock är 

verkligheten inte perfekt, utan det inträffar ständigt oförutsedda händelser i form av ändrade 

väderförhållanden, tekniska problem, sjukdomsfall hos besättningen, säkerhetsproblem m.m 

Sådana händelser kan orsaka störningar i trafiken med förseningar som följd. Är förseningen 

dessutom påtaglig eller orsakar att passagerare missar sina anknytande flyg så tvingas 

flygbolaget även betala mat-, samt hotellkostnader för de drabbade [16] enligt gällande EU-

regulationer som flygbolagen måste rätta sig efter [17]. Därför använder man sig av så kallade 

”tidsbufferts” mellan flighterna. Dessa fungerar som en säkerhetsmarginal, vars syfte är att 

försöka förhindra eller dämpa förseningar. Ett sätt att få ett robust flygschema är just att lägga 

fler och längre ”tidsbufferts” mellan flighterna. Flygplanen skulle då ha gott om tid att göra sig 

iordning för nästa flight, vilket innebär en minskad risk för störningar att propagera och en 

ökning av punktligheten. Nackdelen med sådana ”tidsbufferts” är dessvärre att de kostar pengar 
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(lön till besättning, banavgifter osv). Ett flygschema med alltför mycket säkerhetsmarginaler blir 

därför ej heller lönsamt. Optimalitet och robusthet står med andra ord i motsats till varandra [2]. 

Ett flygschema som är optimalt på pappret kan vara en mardröm i verkligheten. Det gäller alltså 

att göra en realistisk avvägning mellan optimalitet och robusthet. Vanligtvis använder man sig av 

en viss förutbestämd standardiserad tidsbuffert mellan olika flighter. Ett mer noggrant sätt att 

finna lämpliga tidsbufferts skulle därför kunna vara att studera hur trafikprogrammet ser ut i 

nuläget. Genom att identifiera vart det ofta uppstår förseningar, kan man utifrån denna 

information göra en finjustering av dessa tidsbufferts. Ett sätt är att minska marginalerna där 

dessa ej visat sig behövas, och flytta desssa till mer känsliga ställen i trafikprogrammet där de 

skulle utgöra större nytta. Detta ligger till grund för den simuleringsmodell som tas upp i nästa 

kapitel, där man mha Monte-Carlo simuleringar tar fram väntevärden för flighternas blocktider 

baserade på historiska data, för att på så sätt få en överblick av vart riskerna för att förseningar 

skall uppstå är som störst. Därefter skulle man kunna fördela ”tidsbufferts” på ett smartare sätt 

för att på så sätt öka avkastningen av trafikprogrammet utan att tillföra ytterligare kostsamma 

”tidsbufferts”. Därmed skulle schemat bli mer robust mot störningar och punktligheten 

förmodligen öka på samma gång. 

 

 

 

 

 

5. Simuleringsmodell  
I detta kapitel ges en beskrivning av hur den simuleringsmodell som ligger till grund för detta 

arbete skapades. I delkapitel  (5.1) formuleras problemet matematisk och relevanta begrepp 

såsom blocktid markstoppstid och buffert definieras. Därnäst följer i (5.2) en förklaring av hur 

bearbetningen av data till modellen gick till. I (5.3) presenteras resultaten då Monte-Carlo 

simuleringar utförts. Därefter görs i (5.4) ett försök att uppskatta förseningskostnaden och en 

modell för denna skapas. I (5.5) nämns lite om de fall då större förseningar inträffar. Slutligen 

verifieras lösningen från simuleringsmodellen mot SAS egna värden för verkligt utfall i (5.7). 
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5.1 Matematisk formulering 

För att kunna analysera punktligheten hos flygplansslingor, så är det första steget att konstruera 

en modell av verkligheten som kan ligga till grund för simuleringar i de kommande stegen.  En 

sådan modell är att betrakta varje flygplansslinga som en serie av på varandra efterkommande 

flighter, där en flights avgångstid till viss del beror på den föregående flightens ankomsttid.  

 

Ett flygtrafikprogram består av ett flertal slingor, där varje slinga utgör ett schema för ett visst 

specifikt flygplan. Vidare utgörs varje sådan slinga av ett flertal flighter, vilka är själva 

flygningarna som planet schemalagts att utföra. På så sätt kan man smidigt överblicka samtliga 

flygplan i en flotta [14]. Det svenska trafikprogrammet består utav 37 slingor, där vardera slinga 

trafikeras av ett specifikt flygplan. I figur 5.1 visas ett utdrag ur SAS trafikprogram, 

föreställandes fem av dessa slingor under en dag. 

 

 

Figur 5.1: Utdrag ur SAS flygtrafikprogram föreställandes fem slingor under en dag. 

 

Lista över variabler: 

 

  = verklig avgångstid för flight i 

     = verklig avgångstid för nästkommande flight i+1 

  = blocktiden för flight i 

    = blocktiden för flight i+1 

   = markstoppstiden för flight i 

   = planerad avgångstid för flight i  

     = planerad avgångstid för flight i+1  
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Givet är att varje flight har en planerad avgångstid    , som är den tidpunkt då flighten är tänkt 

att avgå enligt ordinarie tidtabell, samt en blocktid (schemalagd tid i luften) som är en 

uppskattning av hur lång tid en viss flight tar att flyga. Den tidpunkt som flygplanet planeras 

landa kallas för planerad ankomsttid   , och efter denna tillkommer en markstoppstid     

(schemalagd tid på marken mellan flighter).  Under denna tid utförs bl.a städning och tankning 

för att planet skall vara startklart för dess nästa flight. Efter varje sådan schemalagd 

markstoppstid finns det i regel även en tidsbuffert inplanerad i schemat, vars funktion är att 

dämpa eventuella trafikstörningar och bidra till ett mer robust flygtrafikprogram. Dessa 

tidsbufferts fungerar alltså som en säkerhetsmarginal, men kostar som redan nämnt pengar för 

flygbolagen i form av uteblivna intäkter [14]. En överblick av detta ges i figur 5.2. 

 

 

 

08:00 12:00

09:00 10:00 11:00

08:00

Planerad avgångstid

08:00 - 08:50

Blocktid

08:50 - 09:20

Markstoppstid

09:30 - 10:20

Blocktid

09:20 - 09:30

Buffert

09:30

Planerad avgångstid

 Figur 5.2: Flight utan försening (följer schemalagda tiden) 

 

 

Dessvärre stämmer inte verkligheten alltid överens med den planerade schemaläggningen. Om 

en försening uppstår så blir flighten fördröjd och avgår då istället efter den planerade 

avgångstiden    , vilket i modellen benämns som verklig avgångstid   . Avgångsförseningen 

mäts då som differensen mellan den verkliga och planerade avgångstiden.  

 

Den verkliga ankomsttiden    för flight i definieras som summan av den verkliga avgångstiden  

   och flightens blocktid    : 

 

      +              (12) 
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En flight i+1 avgår om inga hinder uppstår på dess planerade avgångstid      . Om dess 

föregående flight i är sen kan det ge upphov till att summan av dess ankomsttid    och 

markstoppstid     sträcker sig över den planerade avgångstiden      för nästkommande flight 

i+1. I sådana fall drabbas flight i+1 av en försening (se figur 5.3). Den verkliga avgångstiden 

     för flight i+1 blir alltså maximum av dessa två tider: 

 

     = max (   +         )      (13) 

 

08:00 12:00

09:00 10:00 11:00

08:00

Planerad avgångstid

08:20 - 09:10

Blocktid

08:20

Verklig avgångstid

09:40 - 10:30

Blocktid

09:40

Verklig avgångstid

09:30 - 09:40

Försening

09:30

Planerad avgångstid

09:10 - 09:40

Markstoppstid

08:00 - 08:20

Försening

 

Figur 5.3: Flight med försening (störning i första flighten som propagerar) 

 

Antalet förseningminuter    för en flight i ges av differensen av summan av verklig ankomsttid 

och markstoppstid för flight i och den planerade avgångstiden för flight i+1, vilket definieras 

som: 

 

   = max(   +    +    -       ,0) (14) 

 

eller förenklat om man använder uttryck (12): 

 

   = max(   +    -       ,0)  (15) 

Om denna differens är större än noll så har vi alltså en försening. Graden av försening avgörs 

sedan av hur pass många minuter det rör sig om. Notera att endast förseningar på över 3 minuter 

och 59 sekunder räknas som förseningar i punktlighetsstatistiken. Är antalet förseningsminuter 
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för en flight färre anses planet fortfarande vara ”on time” enligt definitionen av 

punktlighetsmåttet P3. Analogt definieras en buffert mellan två flighter ( i och i+1) som 

tidsutrymmet från dess att flight i landat och gjorts startklar fram till den planerade avgångstiden 

för nästkommande flight (i+1) i slingan, vilket benämns: 

 

         = max(     -    +    ,0)  (16) 
 

5.2 Bearbetning av data 

När modellen formulerats, så var nästa steg att finna data över flugen historik för att kunna 

analysera slingorna närmare. Data erhölls från SAS i Excelformat, innehållandes över samtliga 

flighter i det svenska flygtrafikprogrammet (STO) under sommarhalvåret. Dessa innehöll 

förutom information om planerade avgångs samt ankomststider för samtliga flighter under Juni 

månad år 2010, även medelvärden och standardavvikelser för flighternas. Samtliga erhållna tider 

var angivna i formatet UTC (koordinerad universiell tid). Tiden i centraleuropa under sommartid 

ges då som tiden i UTC + 2 timmar [34]. För att enklare kunna bearbeta datan i Excel, så 

konverterades tiderna från att ursprungligen ha varit på formen [timmar:minuter], till formatet 

”minuter efter midnatt”. En flight som har en avgångstid 4:30 UTC, avgår således 6:30 

centraleuropiesk tid, dvs 390 minuter efter midnatt osv. Därefter bearbetades datan i form av 

kolonner i Excel, för att sedan importeras som vektorer till beräkningsprogrammet Matlab, där 

själva simuleringsmodellen skapades.  

5.3 Analys av helt trafikprogram 

Nästa steg var att bygga en modell i Matlab för att utföra själva simuleringen av 

trafikprogrammet. När alla vektorer med data lästs in från Excel, gicks varje slinga igenom en i 

taget i kronologisk ordning, på ett systematiskt sätt. Varje morgonflights avgångstid slumpades 

fram utifrån historiska data i form av medelvärden och standardavvikelser som precis som övriga 

tider antogs vara normalfördelade. De nästkommande flighternas avgångstider bestämdes sedan 

till viss del utifrån dess föregående flights ankomsttid.  I de fall en flight anländer utöver den 

schemalagda tiden, dvs är försenad så är risken givetvis större att förseningen propagerar vidare 

till nästa flight i slingan. Om det ej finns tillräckligt med buffert mellan dessa flighter som kan ta 

upp denna försening, så sprids alltså förseningen genom en dominoeffekt. Resultat över antal 

förseningsminuter för ankomster och avgångar, samt punktlighet för varje slinga sparades sedan i 
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tillfälliga matriser. Efter att alla slingor simulerats färdigt, kunde sedan P3, P15, P3MR och 

P15MR för varje enskild slinga smidigt illustreras i form av stapeldiagram. Det vågräta strecket i 

figur 5.4 representerar medelvärdet hos trafikprogrammet i sin helhet för varje nyckeltal. Som 

synes så är de olika slingorna ganska likvärdiga gällande de flesta nyckeltalen förutom P3MR, 

där något större variationer förekommer. Genom att förbättra punktligheten, främst hos de 

slingor som ligger under medel, så kan ett mer robust trafikprogram erhållas vilket motiverar 

införandet av en optimeringsmodell i nästa kapitel.  

 

 

Figur 5.4: P3, P15, P3MR och P15MR för varje enskild slinga i (STO). 

 

Vidare erhölls från simuleringsmodellen även statistik för varje enskild flight i slingan. Figur 5.5 

visar väntevärdet av antalet förseningsminuter för samtliga flighter i flygtrafikprogrammet. De 

vågräta strecken motsvarar det genomsnittliga antalet förseningsminuter per flight i slingan, 

gränsen för P3 samt gränsen för P15. Som synen så är det endast ett fåtal flighter vars förväntade 

antal förseningsminuter ligger över denna gräns.  
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Figur 5.5:  E[antal förseningsminuter] för varje enstaka flight i (STO) 

 

 

Genom att spara resultaten av ett stort antal körningar i simuleringsprogrammet, (s.k Monte-

Carlo simulering) kunde därefter ett antal nyckeltal presenteras i form av väntevärden för 

samtliga slingor. Figur 5.6 representerar punktlighetsstatistik för det svenska trafikprogrammet 

(STO), i form av nyckeltalen P3, P15, P3MR samt P15MR från simuleringen. 
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Figur 5.6: Punktlighetsmått för (STO) i simuleringsmodellen 

 

 

5.4 Införandet av en kostnadsmodell 

Förutom att studera antalet förseningsminuter som uppstår i ett flygtrafikprogram, så kan även 

andra aspekter vara utav intresse för ett flygbolag. En sådan aspekt är att försöka få en 

uppfattning av hur stora kostnader som kan härledas till en försening, samt hur denna kostnad 

beror av antalet minuter som ett flygplan är försenat [14]. I ett försök att bringa lite mer klarhet i 

denna fråga, så anordnades en intervju med Jon Eivind på SAS som arbetat med att titta närmare 

på hur man kan göra en uppskattning av vad förseningar egentligen kostar.  I detta arbete har en 

modell av Jon Eivind använts, som ursprungligen bygger på en undersökning av vilka faktorer 

som är bidragande vid förseningar för flygplanstypen Airbus A319 [15]. Dessa värden har sedan 

använts som mall för att ta fram motsvarande siffror för de övriga flygplanstyperna i SAS flotta. 

För detta ändamål fick jag assistans av min handledare Hans Norman på SAS. Den översta 

tabellen ger information över hur många säten varje specifik flygplanstyp har. Vidare kan man i 

den mellersta tabellen se värden över de indata som använts för kostnadsmodellen. Notera att 

samtliga värden förutom ”antal säten” är ettor i kolonnen för A319. Värdena för de övriga 
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flygplanstyperna är alltså relativa i förhållande till flygplan av typen A319. Genom att studera 

tabellen kan man se att det som skiljer de olika flygplanstyperna åt är banavgifter, 

leasingavgifter, bränsleförbrukning samt det antal kabinpersonal som krävs.  Som väntat så 

föreligger det en positiv korrelation mellan dessa faktorer och flygplanets storlek. 

 

 

Tabell 5.1: Kostnaden per säte för olika flygplanstyper vid olika stora förseningar 

Nästa steg var att skapa en gemensam kostnadsfunktion för samtliga flygplanstyper, som på ett 

approximativt sätt kunde spegla förseningskostnaden som funktion av antalet förseningsminuter. 

För att åstadkomma detta, gjordes medelvärdesbildningar av förseningskostnaderna för de olika 

flygplanstyperna för varje förseningsintervall. Dessa medelvärden plottades sedan som funktion 

av tiden i form av ett antal diskreta punkter (se figur 5.7).  

Fleet type CRJ-900 B737-600 (73C)MD-87 A319 B737-700 B737-400 MD-80 B737-800 A321

Seats 88 120 125 141 141 150 150 179 198

INPUT DATA to Cost Model

Enroute charge index 0,71 0,88 0,9 1 0,93 0,94 0,95 1 1,08

Airport charge index 0,49 0,75 0,83 1 0,84 0,87 0,91 1 1,17

Antal Seats 88 120 125 141 141 150 150 176 198

Leaserate index per month 0,71 0,5 0,25 1 0,82 0,5 0,29 0,96 1,18

Antal Cabin Crew 2 3 3 3 3 3 3 4 4

Fuel Index 0,76 0,96 1,17 1 1 1,05 1,3 1,19 1,27

Delay interval Delay_min Delay cost per seat

Delay < 15 min 5 -12,07 -9,24 -8,44 -8,64 -8,36 -7,39 -7,09 -7,27 -6,82

Delay < 15 min 15 -36,21 -27,73 -25,31 -25,91 -25,08 -22,18 -21,27 -21,82 -20,45

Delay 16-30 min 16 -95,29 -86,25 -83,67 -84,31 -83,42 -80,33 -79,36 -79 -78,48

Delay 16-30 min 30 -129,09 -112,13 -107,3 -108,5 -106,83 -101,04 -99,21 -99,36 -97,57

Delay 31-60 min 31 -216,37 -198,8 -193,91 -194,92 -193,26 -187,38 -185,55 -184,06 -183,59

Delay 31-60 min 60 -288,78 -254,26 -244,54 -246,74 -243,41 -231,74 -228,09 -227,7 -224,49

Delay 61-120min 61 -387,5 -352,83 -342,84 -344,32 -340,99 -328,98 -325,33 -323,65 -321,44

Delay 61-120min 120 -535,97 -466,41 -446,66 -450,24 -443,58 -419,84 -412,54 -412,71 -404,86

Delay 121-300 min 121 -705,76 -635,82 -615,9 -619,02 -612,36 -588,42 -581,11 -578,53 -573,13

Delay 121-300 min 300 -1151,16 -976,56 -927,36 -936,77 -920,12 -861,01 -842,75 -845,72 -823,38

Delay > 300 min 301 -1197,68 -1021,56 -971,69 -979,29 -962,64 -902,68 -884,42 -886,99 -863,83

Cancellation 300 -910,23 -916,58 -873,79 -931,91 -940,65 -943,24 -893,36 -934,69 -956,42
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Figur 5.7: Förseningskostnaden vid ett antal diskreta tidpunkter 

För att transformera ett antal diskreta mätpunkter till en approximativ kontinuerlig motsvarighet 

är interpolation ett användbart redskap.  I detta fall har vi diskreta värden av förseningskostnaden 

vid några få enstaka tidpunkter. Dock vill vi på ett någorlunda tillförlitligt sätt även få en 

uppskattning av vad förseningskostnaden är för en godtycklig punkt mellan dessa tidpunkter. 

Genom interpolation kan man då mha den diskreta informationen bilda en kontinuerlig funktion 

f(t), som beskriver kostnaden för en godtyckligt vald tidpunkt t. 

 

Man söker då att finna en lämplig funktion, som på ett så bra sätt som möjligt går genom 

punkterna (  , f(ti)), för i = 1, . . . , n. Det första steget är då att välja en struktur för denna 

funktion, ofta i form av ett polynom av någon grad, t.ex ett andragradspolynom som har formen 

f(t) =    +   t +     
  [26]. Flera försök gjordes för att approximera förseningskostnaden mha  

polynom av diverse gradtal. Även försök med styckvisa polynom mellan olika tidpunkter 

utfördes, så kallade splines (både kvadratiska och kubiska).  Dock visade det sig vara nödvändigt 

att använda polynom av högre grader för att få en någorlunda god anpassning genom punkterna. 
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Problemet med detta var att det då uppstod kraftiga oscillationer av kurvan vid start-, och 

slutpunkterna, även känt som Runges fenomen. Detta uppstår ofta när man interpolerar med 

polynom av högre grad, eller då avståndet mellan x-, och y-punkterna är ekvidistanta. Ett sätt att 

undvika Runges fenomen är genom att definiera olika polynom på olika delintervall, dvs genom 

användning av styckvis interpolation. Ett annat sätt att undvika Runges fenomen är att byta 

interpolationsfunktion mellan interpolationspunkterna [26]. Enklast är att approximera 

funktionen med en rät linje mellan varje par av punkter, vilket kallas styckvis linjär interpolation. 

En nackdel är dessvärre att kurvan får ett kantigt utseende. I vårt fall spelar det dock ingen roll, 

då det snarare är en fördel att förseningskostnaden ökar brant efter vissa kritiska tidpunkter, 

eftersom det gå ger tydligare utslag i simuleringsmodellen när en flight överskriver dessa 

tidpunkter. I figur 5.8 syns hur förseningskostnaden beror av tiden, efter att styckvis linjär 

interpolation införts mellan varje par av diskreta mätpunkter. 

 

 

 

Figur 5.8: Förseningskostnaden (SEK) per säte  som funktion av tiden 
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Genom att införa kostnadsmodellen i simuleringsmodellen, kunde sedan den förväntade 

förseningskostnaden för varje enstaka flight i flygtrafikprogrammet beräknas. Notera den 

horisontella  linjen i figur 5.9 som representerar den genomsnittliga förseningskostnaden per 

flight som är knappt 900 kr. 

 

Figur 5.9 Plot över förseningskostnaden för varje enstaka flight i (STO) efter införandet av en 

kostnadsmodell. 
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5.5 Oväntade större förseningar 

För att kalibrera simuleringsmodellen, och få en ännu bättre överensstämmelse mellan simulerat 

och verkligt utfall, så behövde man även ta hänsyn till att det ibland inträffar större, oväntade 

förseningar i trafikprogrammet [14]. Efter en överblick av historiska data av flugen trafik, 

noterades att ca 4% av flighterna kan klassificeras som ”större förseningar”. Därför infördes i 

simuleringsmodellen ytterligare en slumpvariabel,  vilken var normalfördelad N(30,5), för att ta 

hänsyn till dessa oväntade störningar. Fyra procent av flighterna fick då slumpvist en extra 

tilläggstid η_extra som adderades till den ordinarie markstoppstiden η. 

 

 

5.6 Verifiering mot verkligt utfall 

Efter att ha simulerat varje slinga k=500 gånger, så erhölls värden för punktlighet, 

förseningskostnad och förseningstid, vilka kan skådas i högerkolumnen i tabell 5.2. Om man 

jämför dessa värden med SAS egna värden över flugen trafik (mittenkolumnen), så stämmer 

främst värdena över antalet förseningsminuter bra överens. När det gäller punktlighetsmåtten så 

skiljer det ca 1% för P3, P3MR och P15MR. Däremot är differensen för P15 drygt 2%. Detta har 

i sig ingen större betydelse, eftersom syftet med detta examensarbete är att förbättra punktlighet 

och robusthet för ett flygtrafikprogram. Vi antar alltså att om optimeringsmodellen åstadkommer 

en förbättring av våra simulerade värden,  så innebär det att även det verkliga utfallen hade 

förbättrats på samma sätt. Det simulerade utfallet används alltså som en prototyp, och frågan är 

ifall det går att utföra förbättringar relativt dessa värden. Svaret på denna fråga fås först då man 

utfört simuleringar av den optimerade lösningen. Nästa steg blir alltså att bygga en 

optimeringsmodell, vilket nästa kapitel handlar om. 
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Tabell 5.2: Jämförelse mellan verkligt och simulerat utfall 

 

 

 

6. Optimeringsmodell  
I detta kapitel som utgör den största delen av detta examensarbete, så ges en beskrivning av hur 

en optimeringsmodell skapades med ändamålet att utföra swaps mellan slingor där det lönar sig 

i trafikprogrammet. Detta problem faller inom ramen för kombinatorisk optimering, vilka ibland 

(t.ex i detta fall) är alltför komplexa för att lösa med traditionella metoder. Därför har problemet 

angripits genom en heuristisk approach, där man istället för att finna ett globalt optimum 

strävar efter att finna lokala förbättringar /optimum.  I delkapitel (6.1) läggs grunden för 

optimeringsmodellen och swap-principen förklaras. Därefter presenteras i (6.2) de kriterium 

som behöver uppfyllas för att swaps skall vara möjlig att utföra mellan slingor. I (6.3) görs en 

kartläggning av hur identifieringen av möjliga swaps går till och  i (6.4) förklaras hur 

utvärderingen av de möjliga kombinationerna går till. Då antalet möjliga kombinationer ibland 

kan vara väldigt många, behöver man begränsa dessa, vilket beskrivs i (6.5). Vidare följer i (6.6) 

en diskussion om lokala optimum och i (6.7) införs en tabuvektor för att hindra slingor som 

nyligen swappat från att swappa igen inom en viss tidsperiod.  

Nyckeltal Verkligt utfall (STO, Juni 2010) Simulerat utfall (k=500) 

P3 (%) 69.9 71.1 

P15 (%) 90.6 88.2 

P3MR (%) 76.1 74.8 

P15MR (%) 92.8 93.5 

Totalt antal 
förseningsminuter  

32 628 32 902 

Förseningsminuter 
i snitt per flight 

5.59 5.64 

Total 
förseningskostnad 

(SEK) 

Uppgift saknas 5 212 978 

Förseningskostnad 
i snitt per flight 

(SEK) 

Uppgift saknas 893 
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6.1 Problemformulering 

Om ett plan är försenat medan ett annat finns startklart på samma flygplats, så kan man swappa 

flighterna mellan planen. På så sätt utnyttjas ”slacktiden” optimalt och förseningar kan dämpas 

eller förhindras att uppstå helt och hållet. Detta förutsätter dock att de båda planen är i samma 

storleksklass [12]. Ifall planen befinner sig på olika terminaler på flygplatsen, så behöver man 

även ta med den extra tid det tar att förflytta ett plan till en annan terminal i beräkningarna. Man 

inför då ett tidstillägg när det rör sig om ett plan som skall inrikes (eng. Domestic, ”D”), medan 

det andra planet skall utrikes (eng. International, ” I”) i sin nästa flight [14]. Grundtanken bakom 

själva optimeringsmodellen är att på ett systematiskt sätt identifiera de tillfällen då swaps skulle 

kunna göra nytta. Detta baseras på utfallet från simuleringsmodellen i kapitel 5, där väntevärden 

för samtliga flighters blocktider samt markstoppstider togs fram. Genom att finna de optimala 

kombinationerna av flighter under varje möjligt swap-tillfälle, kan man förhoppningsvis då iaf 

lokalt sett få ett mer robust trafikprogram och ett mer optimalt utnyttjande av eventuella 

tidsbufferts som finns tillgängliga. 
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Figur 6.1: Illustration av tanken bakom swaps. 

 

I det ursprungliga trafikprogrammet så är alla flygplan schemalagda så att dess flighter teoretiskt 

sett har tillräckligt med tidsbuffert fram till dess nästa flight. Om flight (A) däremot ankommer 

sent, låt oss benämna detta (A´), så föreligger en risk att den planerade markstoppstiden ej räcker 
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till för att få flygplanet startklart inför dess nästa schemalagda flight (C). En försening kan då 

komma att uppstå, med onödiga kostnader och trafikstörningar som följd. Låt oss säga att ett 

annat flygplan befinner sig på samma flygplats som det första flygplanet, och att dess flight (B) 

har en tidsbuffert fram till sin nästa flight (D). Om detta flygplan dessutom finns startklart innan 

avgångstiden för flight (C), så kan det då löna sig om en swap äger rum mellan de båda 

flygplanens nästkommande flighter. Det första planet vars ankommande flight var (A´) får då 

flight (D) näst på tur i slingan. Det andra planet med flight (B) som ankommande flight, får 

istället flight (C) som dess nästkommande flight. På så sätt kan en försening som uppstått i en 

slinga reduceras eller i bästa fall helt släckas ut. Man kan även tolka det som att en omfördelning 

av tidsbufferts mellan slingorna äger rum, för att få dessa att hamna där de behövs allra mest 

[18]. 
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Figur 6.2: Slack mellan flighterna i två olika slingor i det ursprungliga schemat. 
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Figur 6.3: Slack mellan flighterna i två slingor efter att en swap ägt rum. 

 

 

 

 

6.2 Kriterium för byten mellan slingor 

 

 Planen måste befinna sig på samma flygplats under samma tidpunkt (1) 

 

 Planen måste vara i samma storleksklass (2) 

 

 En swap skall endast utföras om det vid en tidsperiod existerar en kombination av flighter 

som ger en minskning av antalet förseningsminuter, jämfört med den ordinarie 

kombinationen  (3) 

 

 Hänsyn måste tas till huruvida de nästkommande flighterna i slingorna är inrikes eller 

utrikes (4) 

 

 Varje flygplan måste uppfylla fastställda krav på regelbundet underhåll (5) 
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6.3 Identifiering av möjliga byten 

För att få en överblick av trafikprogrammet och eventuellt finna möjliga tillfällen för swaps 

(byten), så skapades ett program i Matlab. Genom att diskretisera varje dag i kortare tidsintervall, 

kunde en identifieringsmatris byggas upp, där varje rad representerar en slinga och varje kolonn 

ett tidsintervall.  Den tidpunkt från och med att ett flygplan finns startklart på Arlanda fram till 

dess avgångstid registrerades sedan som ettor i matrisen.  Övriga positioner lämnades tomma i 

form av nollor. Dessa ankomst-, samt avgångstider baserades på resultatet från 

simuleringsmodellen och utgick från verkligt utfall istället för de ursprungligt schemalagda 

tiderna.  Antalet prickar (ettor) i en viss kolonn ger alltså information av hur många flygplan som 

befinner sig på en och samma flygplats under ett visst tidsintervall (1). Vidare utvecklades 

modellen, så att det skapades en matris för varje storleksklass av flygplan: små, medelstora samt 

stora, eftersom byten endast är tillåtna mellan flygplan tillhörandes samma storleksklass (2). 

Parallellt så skapades även en spökmatris, med samma dimension som identifieringsmatrisen. 

Skillnaden var att denna matris istället för ettor och nollor innehöll information om flightens 

nummer på motsvarande position.  På så sätt kan man enkelt hålla koll på vilka flighter det rör 

sig om, samt vilka dess nästkommande flighter är. Detta kommer visa sig ha stor betydelse när 

man i nästa steg vill undersöka möjliga kombinationer av flighter under en viss tidsperiod. 

 

 

Figur 6.4: Plot över de tidpunkter som de olika slingorna befinner sig på Arlanda under ett dygn. 
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Figur 6.5: Identifiering av flygplan i storleksklass ”Small” under ett dygn. 

 

Figur 6.6: Identifiering av flygplan i storleksklass ”Large” under ett dygn. 
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6.4 Utvärdering av möjliga kombinationer 

När kartläggningen över vilka slingor som befinner sig på samma flygplats (i detta fall Arlanda) 

under samma tidsperiod är klar, så är nästa steg att titta närmare på vilka flighter det rör sig om.  

Eftersom flighternas nummer finns sparade i spökmatrisen, kan dessa nu enkelt tas fram för de 

aktuella slingorna. Dessa flighter tas fram och bildar tillsammans delmängden S1. Därefter tas 

deras nästkommande ordinarie flighter fram och bildar delmängden S2. Med tanke på att 

flighterna är numrerade i nummerordning i det ordinarie schemat, gäller då att S2=S1+1.  

 

Därmed har man för varje tidsperiod då fler än ett plan befinner sig på samma flygplats två 

delmängder av flightnummer. En delmängd S1 bestående av de nuvarande flighternas nummer, 

samt en delmängd S2 med deras ordinarie nästkommande flightnummer. Vi har alltså 

delmängderna S1 och S2 i form av två stycken radvektorer, där flight (S1(i)) följs av flight(S2(i)) 

i normalfallet om någon swap ej äger  rum för den under den aktuella tidsperioden.  

 

Delmängden S2 består alltså av n stycken flightnummer, vilket innebär att det således existerar n!  

möjliga permutationer av de ingående elementen. Dessa tas enkelt fram genom anropet 

perms(S2) i Matlab. Vi låter sedan delmängden S1 bevara sin ursprungliga ordning, och parar 

därefter ihop denna med en av de n! olika permutationerna av S2 i taget. För varje sådan 

kombination beräknas sedan summan av antalet förseningsminuter som de ingående paren av 

flighter ger upphov till. Eftersom n! växer så pass snabbt och ger upphov till väldigt många 

möjliga kombinationer, beräknas först det totala antalet förseningsminuter för den ordinarie 

kombinationen. Om denna kombination visar sig ge upphov till förseningsminuter, så beräknas 

även antalet förseningsminuter för de övriga möjliga alternativen. Ifall en mer optimal lösning ej 

existerar, så stegar modellen vidare till nästa tidsperiod och optimeringsproceduren upprepas. 

Om det däremot finns en mer optimal kombination, så utförs swaps mellan de berörda slingorna 

(se figur 6.7), varpå modellen hoppar till nästa tidsperiod.  
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Figur 6.7: Utdrag ur matlab som illustrerar swap-principen. 

 

6.5 Begränsning av antalet undersökta kombinationer 

Ett problem som snabbt visade sig uppstå var att det under flertalet tidsintervall kunde finnas ett 

stort antal flygplan på en och samma flygplats. Med tanke på att antalet kombinationer växer 

med n! (n-fakultet stycken), så blev antalet möjliga kombinationer snabbt väldigt många att 

undersöka och alltför beräkningstungt att köra i Matlab. För att komma runt detta, blev det 

nödvändigt att finna ett systematiskt sätt att välja ut de mest kritiska flighterna vid varje sådan 

tidsperiod, för att sedan endast undersöka möjliga kombinationer av dessa. I ett försök att göra 

detta, så studerades tidsmarginalerna mellan den tidpunkt då de aktuella flighterna var startklara, 

fram tills deras nästkommande flights planerade avgångstid. Därefter infördes en 

sorteringsalgoritm som valde ut de två flighter med störst respektive minst marginal. Vi får 

därmed som mest kombinationer av fyra olika slingor att undersöka vid en tidsperiod, dvs 24 
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stycken (4!). Detta leder till att flighter med minst marginal fram till sin nästkommande ordinarie 

flight, ges möjlighet till byte med de flighter som har större marginaler. På så sätt sker en 

omfördelning av tidsbuffert s mellan slingorna, vilket minskar risken för förseningar.  Genom att 

göra på detta sätt begränsas antalet möjliga kombinationer som undersöks, och fokus hamnar på 

de mest kritiska slingorna under varje tidsperiod. 

 
[B,ix]=sort(A); 
index_vector=[ix(end:-1:end-1) ix(1:2)] 
 

Figur 6.8: Matlabkod för att välja ut de mest kritiska flighterna vid varje tidsperiod 

 

6.6 Att finna lokala optimum  

Modellen söker sedan efter den kombination av flighter som ger det lägsta antalet 

förseningsminuter. Med tanke på att antalet kombinationer ibland kan vara upp till 24 stycken, 

skulle det kunna inträffa att man får ett flertal optimala lösningar, vilka samtliga ger noll 

förseningsminuter. Om programmet endast strävar efter att finna en kombination baserad endast 

på detta kriterium, skulle det kunna leda till att man swappar mellan slingor i onödan, eftersom 

det ideala givetvis är att låta en slinga vara orörd om en swap ej direkt minskar antalet 

förseningsminuter. Därför vill man försäkra sig om att endast de flighter som bidrar till en 

förbättring swappar med varandra, medan de övriga flighterna i kombinationen behåller sina 

ursprungliga flygscheman.  Om flera optimala lösningar existerar, så väljs därför den 

kombination där minst antal byten behöver utföras mellan slingorna.  

 

Genom att använda temporära matriser som lagrar slingornas utseende till dess att samtliga byten 

utförts, så undviker man att data skrivs över mitt under själva uppdateringen av slingorna. För att 

hålla ordning på utförda byten, så uppdateras identifiering-, samt spökmatrisen efter varje 

tidpunkt då dessa ägt rum i trafikprogrammet. På detta sätt ändras matriserna på de rader som 

motsvarar de swappade slingorna från och med tidpunkten då swappen ägde rum. Därmed är 

dessa ständigt aktuella, och utvärderingen av möjliga kombinationer vid en tidpunkt beror då till 

viss del på vilka byten som gjorts i föregående tidssteg. I figur 6.11 samt 6.12 kan man  bevittna 

de tidpunkter under en dag som flygplan av storleksklass ”large” befinner sig på Arlanda före 

respektive efter swaps ägt rum. 
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6.7  Införandet av en tabuvektor 

För att hindra en slinga att swappa ifall en swap nyligen ägt rum, så är det utav vikt att införa 

ytterligare en begränsning i systemet. Detta åtgärdades genom att införa en tabulista i form av en 

vektor. Antalet element i denna tabuvektor var lika med antalet slingor i flygtrafikprogrammet. 

Varje element representerade således en specifik slinga, som kunde ha antingen värdet 1 eller 0. I 

början av varje dag så var samtliga dessa element 1:or, men så fort en swap ägt rum mellan två 

eller flera slingor, så ändrades deras motsvarande element i tabuvektorn till 0:or. En 1:a innebar 

att slingan är öppen för en eventuell swap ifall en sådan skulle vara möjlig och lönsam. En 0:a 

däremot innebar att slingan är tabu och därmed låst från att utföra swaps tills vidare. Analogt 

skapades en vektor med samma dimension som tabuvektorn. Istället för ettor och nollor innehöll 

elementen i denna information över tidpunkten då en swap senast ägde rum i varje enstaka 

slinga. Här ges möjlighet att själv ange hur lång tid efter att en swap ägt rum i en slinga, som en 

ny skall tillåtas. Efter denna tidpunkt återställs då en eventuell 0:a i tabuvektorn till en 1:a, och 

den berörda slingan blir återigen tillåten för swaps (se figur 6.9). Inför varje ny tidsperiod, så 

togs alltså endast de slingor med i utvärderingen av möjliga kombinationer, vars element bestod 

av en 1:a i tabuvektorn. För en fullständig överblick av de samtliga stegen i 

optimeringsalgoritmen ges en hänvisning till figur 6.10. 

 

 

v=ones(1,37);                          % vektor med ett element för varje slinga 
v_swap=zeros(1,37);              % vektor som registrerar senaste tidpunkten för swap 
                                                        i varje enskild slinga 

for s=1:37    
     
    if t > v_swap(s)+180; 
                  v(s)=1; 
end 
 
 

 

Figur 6.9: Matlabkod som gör låsta slingor tillgängliga när det gått en viss tidsperiod sen den senaste 

swappen i slingan ägde rum 
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Figur 6.10: Överblick av optimeringsalgoritmen 
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Figur 6.11: Slingornas ursprungliga utseende (storleksklass LARGE) under dag 1  (före swaps) 

 

 

Figur 6.12: Slingornas nya utseende (storleksklass LARGE) under dag 1  (efter swaps) 
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7. Resultat 
I detta kapitel presenteras först resultaten från optimeringsmodellen i (7.1), för att sedan 

verifieras genom simulering på nytt i (7.2). 

7.1 Lösning från optimeringsmodellen 

Syftet med optimeringen var att kartlägga bytesmöjligheter, utvärdera tillåtna kombinationer 

samt att genomföra dessa byten då det lönar sig. Eftersom vi har två olika storleksklasser på 

flygplanen i det svenska trafikprogrammet (”Small” och ”Large”) och flygplan ej kan swappa 

mellan dessa klasser, så blir det två separata optimeringsproblem att lösa. Först undersöktes alla 

slingor som flygs av de större planen, och de mindre planens slingor lämnades oberörda. Därefter 

utfördes optimeringen map slingorna för de mindre planen, då slingorna för de större planen 

redan optimerats sinsemellan. Som resultat efter optimeringen av varje storleksklass erhölls 

sedan en tabell med utförlig information över de swappar som genomförts av programmet. 

Genom att kika i tabellen kan man lättöverskådligt se när swappar äger rum, mellan vilka slingor 

det rör sig om, vilka flighter detta berör samt besparingen i form av förseningsminuter. I tabell 

7.1 visas resultattabellen efter optimering av de slingor vars plan tillhör den större 

storleksklassen.  Notera att värdena i kolumnen ”minskning av förseningsminuter”  utgör den 

totala minskningen av förseningsminuter för samtliga flighter som ingår i just den 

kombinationen. De två första raderna, då en swap äger rum mellan slingorna 1 och 28 ger 

tillsammans alltså i detta fall en förbättring på totalt 3 minuter. På samma sätt genererades en 

resultatlista för de mindre planen. Dock var denna lista betydligt längre eftersom antalet swaps 

var många, vilket inte är så konstigt med tanke på att majoriteten av alla slingor trafikeras av 

mindre flygplan. 
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Dag Tidpunkt Aktuell 
slinga 

Nästkommande 
slinga 

Aktuell 
flight 

Nästkommande 
flight 

Minskning av 
förseningsminuter 

     1 
     1 
     3 
     3 
     4 
     4 
     4 
     7 
     7 
     8 
     8 
     8 

    10 
    10 
    11 
    11 
    11 
    15 
    15 
    16 
    16 
    17 
    17 
    18 
    18 
    18 
    23 
    23 
    27 
    27 
    28 
    28 
    28 

   845 
   845 
   835 
   835 
   845 
   845 
   845 
   845 
   845 
   850 
   850 
   850 
   835 
   835 
   845 
   845 
   845 
   850 
   850 
   845 
   845 
   835 
   835 
   845 
   845 
   845 
   780 
   780 
   840 
   840 
   855 
   855 
   855 

     1 
    28 
     1 

    27 
    23 
    24 
    25 
    23 
    28 
    24 
    25 
    28 
     1 

    28 
     1 

    24 
    26 
    26 
    27 
    25 
    27 
    25 
    28 
     1 

    27 
    28 
    25 
    26 
    23 
    26 
     1 

    23 
    25 

    28 
     1 

    27 
     1 

    24 
    25 
    23 
    28 
    23 
    25 
    28 
    24 
    28 
     1 

    24 
    26 
     1 

    27 
    26 
    27 
    25 
    28 
    25 
    28 
     1 

    27 
    26 
    25 
    26 
    23 
    25 
     1 

    23 

           4 
        4653 
        4665 
        4538 
        3994 
        4130 
        4270 
        4144 

          48 
        4282 
        4012 
        4150 
        4568 
        4293 
        4299 
        4028 
        4436 
        4312 
        4719 
        4194 
        4320 
        4323 
        4598 
        4072 
        4206 
        4329 
        4624 
        4755 
         180 

        4640 
        4369 
        4644 
        4773 

        4654 
           5 

        4539 
        4666 
        4131 
        4271 
        3995 

          49 
        4145 
        4013 
        4151 
        4283 
        4294 
        4569 
        4029 
        4437 
        4300 
        4720 
        4313 
        4321 
        4195 
        4599 
        4324 
        4330 
        4073 
        4207 
        4756 
        4625 
        4641 
         181 

        4774 
        4370 
        4645 

     3 
     3 
     6 
     6 
     7 
     7 
     7 
     5 
     5 

    12 
    12 
    12 
    24 
    24 
     3 
     3 
     3 
     5 
     5 
     3 
     3 

    26 
    26 
     4 
     4 
     4 
     7 
     7 
     2 
     2 
     4 
     4 
     4 

 

Tabell 7.1: Resultatlista efter optimering av slingor vars flygplan tillhör gruppen ”LARGE”. 
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 ”Stora plan” ”Små plan” Totalt 

Swaps (antal) 33 249 282 

Minsking av 
förseningsminuter (min) 

111 1095 1206 

 

Tabell 7.2: Antalet genomförda swappar i de olika storleksklasserna. 

 

I tabell 7.2 ges en sammanställning över antalet genomförda swaps för flygplan i de olika 

storleksklasserna samt antalet förseningsminuter som dessa direkt bidrog med. Med detta som 

grund kan det vara utav intresse att analysera dessa data och söka finna samband och trender. 

Därför skapades ett histogram över de tidpunkter då swapparna för båda storleksklasserna ägde 

rum och resultatet kan skådas i figuren nedan. En klar dominans av swappar föreligger alltså mitt 

på dagen mellan 660 och 780 UTC (universiell kordinerad tid), vilket översatt i klocktid är 

mellan 11 och 13. Notera att endast ett fåtal swappar skedde efter kl 15 samt mellan klockan 9 

och 11. 

 

Figur 7.1: Histogram som illustrerar frekvensen av utförda swaps under olika tidsintervall på dygnet. 
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En annan intressant aspekt är att titta närmare på vilken effekt i form av besparade 

förseningsminuter som dessa swappar bidrar med. Därför genererades ett histogram även för 

detta ändamål. Figuren nedan visar att majoriteten av alla swaps leder till besparingar på mellan 

2,5 och 12,5 minuter.  

 

 

Figur 7.2: Histogram över frekvensen av besparade förseningsminuter efter att swaps utförts. 

 

7.2 Verifiering av optimala lösningen 

Som tidigare nämnts så användes som input till optimeringsmodellen bland annat en gles matris 

innehållandes samtliga flighters nummer vid de tidpunkter (diskreta tidsintervall) då flighterna 

fanns tillgängliga på Arlanda. Även de övriga flighterna som ej avgick från Arlanda 

registrerades, men dock endast en gång (vid avgångstiden från den andra flygplatsen). På detta 

sätt fick man med alla flightnummer för den ursprungliga schemaläggningen. Varje rad i 

matrisen representerade en slingas flighter i kronologisk ordning. När sedan optimeringen 

kördes, så uppdaterades denna matris från vänster till höger, i takt med att programmet 

undersökte ett tidsintervall i taget. Hittades swapmöjligheter vid ett sådant intervall så utfördes 

swap mellan de berörda slingorna, som därmed tog över varandras nästkommande flighter. Efter 

att hela optimeringen körts klart och rader bytt plats med varandra vid tidpunkterna för swaps, så 

förändrades fligthnumrena i de olika slingorna. En ny sekvens av flighter hade nu skapats i de 

slingor där det skett swaps.  
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Genom att skriva ett enklare program i Matlab, gjordes denna matris om till en lång vektor. 

Sedan eliminerades alla dubbletter av de flightnummer som förekom mer än en gång i vektorn 

(dvs de flighter som befunnit sig på Arlanda under mer än ett femminuters tidsintervall. Därefter 

eliminerades alla nollor (tomrum) i vektorn, vilket gav en vektor bestående av 5835 element, lika 

många som antalet flighter. Denna nya vektor användes sedan som input i simuleringsmodellen, 

för att beräkna punktlighetsmått, antalet förseningsminuter samt total förseningskostnad för den 

optimerade lösningen. 

 

Efter att simuleringen av den optimerade lösningen körts, fick man fram nya värden för 

punktligheten i det nu modifierade trafikprogrammet. Resultatet kan skådas i nedanstående 

figurer.  

 

 

Figur 7.3: Punktligheten hos de olika slingorna efter optimering. 
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Figur 7.4: Punktlighetsmått för flygtrafikprogrammet efter optimering. 

 

 

Figur 7.5: E[antal förseningsminuter] för flighterna efter optimering. 
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Figur 7.6: Förseningskostnad för flighterna efter optimering. 

 

En sammanställning av resultaten återfinns i tabell (7.2) , där värdena för de olika KPI:erna för 

det verkliga utfallet samt det simulerade utfallet före och efter optimering kan jämförsas med 

varandra. Vi ser då att samtliga punktlighetsmått förbättrats och att antalet förseningsminuter 

reducerats kraftigt. 

 

 

Tabell 7.2: Sammanställning av nyckeltal före samt efter optimering. 
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Nyckeltal Verkligt utfall (STO, Juni 
2010) 

Simulerat utfall (k=500) 
innan optimering 

Simulerat utfall (k=500) 
efter optimering 

P3 (%) 69.9 71.1 74.9 

P15 (%) 90.6 88.2 91.4 

P3MR (%) 76.1 74.8 75.5 

P15MR (%) 92.8 93.5 94.3 

Totalt antal 
förseningsminuter  

32 628 32 902 22 118 

Förseningsminuter 
(i snitt per flight) 

5.59 5.64 3.79 

Total 
förseningskostnad 

(SEK) 

Uppgift saknas 5 212 978 2 837 499 
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8. Slutsatser 
I detta avslutande kapitel diskuteras syftet, metodvalen samt resultatet mer utförligt. Baserat på 

detta ges rekommendationer vid utformandet av robusta trafikprogram samt vad man kan 

studera vidare i framtida arbeten. 

8.1 Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att utreda huruvida det i designstadiet är möjligt att optimera 

ett flygtrafikprogram så det leder till en ökad punktlighet samt en reducering av det totala antalet 

förseningsminuter. Det var även av intresse att göra en uppskattning av förseningskostnaden som 

funktion av antalet förseningsminuter då detta länge varit en gråzon. Tanken var att studera 

statistik över tidigare flugen trafik och kartlägga vilka flighter som löper den största risken att 

drabbas av förseningar, för att sedan kunna omfördela befintliga tidsbufferts  i varje slinga på ett 

smartare sätt. Detta genomfördes genom att identifiera kritiska flighter och utföra swaps mellan 

slingor i de fall det leder till ökad punktlighet samt färre förseningsminuter. Själva kärnan i 

problemförmuleringen består alltså av att finna ett sätt att skapa ett trafikprogram med ökad 

robusthet, dvs där det föreligger mindre risk att förseningar vidaresprids och orsakar ytterligare 

problem.  

 

Ett annat sätt att angripa detta problem hade kunnat vara genom att s.k ”re-timing”. Istället för att 

försöka finna optimala kombinationer av flighter, så flyttar man då istället fokus till 

avgångstiderna som man använder som sina variabler. Genom att studera förseningsstatistik kan 

man då (på samma sätt som i detta arbete), se vart det oftast inträffar förseningar och korrigera 

detta genom att justera avgångstiden för den aktuella flighten. Detta kan göras genom att 

schemalägga denna flight 5-10 minuter antingen tidigare eller senare, för att på så sätt undvika 

förseningar. Det finns sedan tidigare en hel del arbeten där man studerar just ”re-timing” när det 

gäller att utforma mer robusta flygplansslingor. Dock har jag i detta arbete valt linjen att behålla 

flighternas planerade avgångstider och istället sökt finna nya kombinationer av flighter genom att 

tillåta byten mellan slingor om det både är möjligt och samtidigt lönsamt. Det hela kan liknas vid 

ett gigantiskt pussel, där det gäller att finna vilka bitar (flighter) som passar bäst ihop. Notera 

dock att hänsyn ej har tagits till schemaläggningen av crew eller underhåll av flygplanen, 

eftersom problemet då hade blivit alltför omfattande för att gå att lösa inom ramen för ett 

examensarbete. Därför har detta arbete begränsats till att endast fokusera på att finna optimala 

kombinationer för flygplanen ur ett tidtabellsperspektiv. 
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För att angripa problemet skapades först en simuleringsmodell, vars syfte var att fungera som ett 

slags diagnosverktyg för att uppskatta punktligheten hos olika flygplansslingor. Eftersom en 

flights blocktid varierar en aning från gång till gång, så användes statistik över tidigare därför 

flugen trafik för att beräkna väntevärden. Detta gjordes genom generering av slumptal dragna 

från normalfördelade data baserade på en flights medelvärde samt standardavvikelse.  Då antalet 

simuleringar är ”tillräckligt” stort, sammanfaller då väntevärdet med medelvärdet enligt ”de stora 

talens lag” (eng. law of large numbers). För detta ändamål kändes Monte Carlo simuleringar som 

en bra metod, och antalet simuleringar som utfördes valdes sedan till k=500 stycken, då 

resultaten konvergerade samtidigt som kompileringstiden var acceptabelt lång. I detta fall 

förefall det mest naturligt att använda normalfördelade data. Dock skulle man kunna testa andra 

statistiska fördelningar som t.ex lognormalfördelningen, vilken har en skevare fördelningskurva 

till skillnad från den klassiska, symmetriska Bell-kurvan. Ett sätt att utvidga 

simuleringsmodellen skulle kunna vara genom att även låta markstoppstiderna vara stokastiska 

variabler och beräkna väntevärden för dessa. I detta arbete har dessa värden antagits vara 

deterministiska pga frånvaron av statistik över dessa tider.  

 

När det gäller optimeringsmodellen så valdes en heuristisk approach pga problemets 

komplexitet. Fördelen med att göra på detta sätt är att man då kan finna en förbättrad lösning 

inom rimlig tid, vilket i detta fall dessutom var en förutsättning, både tidsmässigt och 

arbetsmässigt för att falla inom ramen för ett examensarbete. Dock finns det inga garantier för att 

denna lösning är globalt optimal, utan alla förbättringar sker istället lokalt. Vidare existerar det ej 

heller några givna lösningsmallar för sådana här typer av problem, vilket innebar att alla 

algoritmer behövde utvecklas från ”scratch” och skräddarsys för detta specifika ändamål. Dessa 

algoritmer utgör den grund varpå optimeringsmodellen vilar och bygger för det mesta på sunt 

förnuft och ett systematiskt tänkande. En annan nackdel är att modellen endast söker swap-

möjligheter mellan slingor vid en tidsperiod i taget. Eventuellt skulle man kunna vidareutveckla 

modellen så att det söker lösningar som ligger längre fram i tidshorisonten vilket skulle kunna 

öppna upp dörren för fler och mer gynnsamma byten. I denna modell så utförs en swap såfort två 

eller fler flygplan finns tillgängliga på Arlanda och där byten ger en förbättring jämfört med 

ordinarie tidtabell. Om man t.ex hade avvaktat att utföra vissa byten, hade man då kanske istället 

funnit andra möjliga slingor att swappa med, med en ännu större förbättring som följd. 
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Om vi nu istället riktar fokus mot resultaten, så kan vi i tabell (7.2) på sidan 65 avläsa att den 

optimerade lösningen efter simulering ger en förbättring för samtliga punktlighetsmått. Särskilt 

markant är ökningen för P3 som ökat med nästan 4% och P15 som ökat med drygt 3%. I figur 

(7.2) på sidan 62 ser vi även att majoriteten av swapparna som optimeringsmodellen fann ledde 

till en minskning av antalet förseningsminuter med mellan 2,5 och 12,5 minuter. Värt att notera 

är dessutom att de flesta av dessa swappar ägde rum mitt på dagen mellan kl 11 och 13. Detta ger 

en antydan om att det eventuellt skulle kunna vara fördelaktigt att lägga allokera lite extra buffert 

just kring lunchtid. Det skulle tillåta slingor som utsatts för förseningar under förmiddagens gång 

att harmoniseras, så de hamnar i balans inför eftermiddags-, samt kvällsflighterna.  

 

När det gäller de flighter som faller under kategorin ”morgonflighter”, alltså dagens första 

flighter så uppvisas dock ingen märkbar förbättring av punktligheten för dessa flighter. 

Anledningen till detta är att alla morgonflighter i praktiken har lika stor risk att utsättas för 

förseningar, eftersom dessa beror på t.ex tekniska problem eller annat som strular på morgonen. 

Eftersom dessa omständigheter är desamma för samtliga morgonflighter, så är det följaktligen 

svårt att motivera swaps i detta tidiga skede. 

 

Vidare minskade antalet förseningsminuter med ca 1/3 efter att simuleringen av den optimala 

lösningen utförts. Detta innebär en minskning på cirka 10 000 förseningsminuter i månaden för 

det svenska trafikprogrammet. Dock hittade optimeringsmodellen swaps som totalt sparade in 

drygt 1 000 minuter, vilket indikerar på att en hel del förseningar beror på propagering av 

tidigare förseningar, dvs till följd av att en föregående flight anlänt sent. När man eliminerar 

roten, så eliminerar man samtidigt förseningarna som annars hade spridits vidare till de 

nästkommande flighterna. Denna minskning av antalet förseningsminuter leder i sin tur till en 

reducering av den totala förseningskostnaden med cirka 45%, vilket motsvarar 2,4 MSEK i 

månaden, vilket är ett noterbart bra resultat. Man måste dock ha i åtanke att detta är siffror från 

en teoretisk modell med endast fokus på optimering av flygplansrotationerna. I verkligheten 

tillkommer det dock fler bivillkor när man skall implementera ett trafikprogram, t.ex 

schemaläggning av crew och underhåll, samt arbetsvillkor (arbetstid, vila osv.) som måste följas. 

Resultaten skulle då sannolikt försämras en aning. Hur stor inverkan dessa ytterligare bivillkor 

skulle ha är dock svårt att spekulera kring. Dock är det ändå värt att åtminstone se över 
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möjligheten att utforma trafikprogrammet mer optimalt i den mån det går, förslagsvis vid de 

mest kritiska tidpunkterna såsom kring lunchtid. 

 

Avslutningsvis tänkte nämna lite om några tänkbara felkällor. Först och främst så utgörs grunden 

till detta arbete utav en sammanställning av statistik över tidigare flugen trafik under de senaste 

fem åren. En fråga man kan ställa sig är hur väl denna statistik stämmer överens med framtidens 

flighter. Bara för att punktligheten för en viss flight tidigare varit dålig, finns det inga garantier 

för att den kommer fortsätta vara det även i framtiden, särskilt då SAS aktivt arbetar med att 

förbättra t.ex turnaround processen. Modellen är alltså endast giltig om vi gör antagandet att det 

statistiska underlaget speglar hur punktligheten kommer se ut hos slingorna även i framtiden. 

Ytterligare en faktor att ha i åtanke är att kostnadsmodellen endast är en uppskattning av hur 

förseningskostnaden beror av antalet förseningsminuter. Vidare är denna modell baserad på 

underlag för flygplanstypen Airbus A319 och därför bör värdena för kostnaden betraktas som 

relativa snarare än absoluta. Dessutom skall nämnas att värdena för de olika punktlighetsmåtten 

(P3, P15 osv…) skiljer sig åt någon procent i jämförelsen mellan simulerat och verkligt utfall. 

Därför görs antagandet ”om punktligheten ökar hos det simulerade utfallet genom att man 

använder denna som input i optimeringsmodellen, så borde rimligtvis även det verkliga utfallen 

förbättras ungefär lika mycket” om man betraktar det relativt.  
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8.2 Framtida arbete 

 

 Använda en längre tidshorisont i optimeringsmodellen, för att upptäcka swaps som ligger 

fler än ett tidsintervall framåt i tiden 

 

 Utöka modellen så att byten kan äga rum vid flera olika baser och inte endast Arlanda. 

Hålla koll på uppdateringarna simultant allt eftersom  tiden löper. 

 

 

 Utöka modellen så hänsyn tas till schemaläggningen av crew och underhåll samt gällande 

arbetsvillkor. 

 

 Testa metoden på fler trafikprogram t.ex det danska (CPH) eller norska (OSL) samt 

motsvarande för vinterhalvåret. Se vilket trafikprogram som har flest swap-möjligheter 

och därmed  mest utrymme för förbättringar. 

 

 Testa köra simuleringarna med antagandet att vi har en homogen flygplansflotta istället 

(t.ex endast flygplan av modellen Boeing 737-800). Utreda hur lönsamt detta är ur ett 

kostnadsperspektiv. 
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APPENDIX A 

Lognormalfördelningen är en sannolikhetsfördelning som förekommer inom matematisk 

statistik. Den beskriver fördelningen för en stokastisk variabel vars logaritm är normalfördelad. 

Med andra ord, om Y är en normalfördelad stokastisk variabel, så är X=exp(Y) 

lognormalfördelad [28]. 

 

En lognormalfördelad stokastisk variabel kan definieras med hjälp av täthetsfunktionen: 

  (x) = 
 

     
  
 
(  ( )  ) 

    

 

där och är parametrar i den normalfördelade stokastiska variabel som ges av logaritmen. 

En lognormalfördelad stokastisk variabel har väntevärde 

  ( )     
  

  

och varians 

    ( )  (  
 
  )     

 
 

 

Kombinationer: 

En kombination är ett arrangemang utav objekten i en grupp, där den inbördes ordningen ej har 

någon betydelse. Antalet kombinationer av ”n” stycken objekt där man väljer ut tre i taget ges av 

uttrycket [22]: 

 (   )  
  

  (   ) 
 

 

Permutationer : 

En permutation är ett arrangemang utav objekten i en grupp, där den inbördes ordningen har 

betydelse. Antalet permutationer utav n distinkta objekt är n!=n*(n-1)*(n-2)*…2*1 stycken 

Antalet permutationer av “n” stycken objekt, där man väljer ut ”k” stycken i taget är därmed 

[22]: 

 (   )  
  

(   ) 
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APPENDIX B

 
Figur: Utdrag ur SAS flygplansrotationer. 


