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Sammanfattning 
 
Trafikstockning är ett vanligt förekommande problem i storstäder och för med 
sig förseningar och extra kostnader för transportföretag. Vehicle Routing 
Problem är ett kombinatoriskt optimeringsproblem som ämnar hitta lägsta 
kostnaden att besöka en mängd kunder med flera fordon. Här beskrivs ett sätt 
att använda och förbättra ruttplanering i Stockholm med Vehicle Routing 
Problem och OptaPlanner genom att införa tidsberoende restider. Modeller till 
Vehicle Routing Problem har skapats där kostnaden mellan kunderna 
kvantifierades genom att mäta distans fågelvägen, fasta restider inom 
trafiknätet och tidsberoende restider i trafiknätet.  

Jämförelser visade en tydlig förbättring hos modellerna som utgick från 
trafiknätet, jämfört med sträckan fågelvägen. Modellen med tidsberoende 
restider visade en marginell förbättring gentemot den fasta restider. Denna 
relativt lilla förbättring kan förklaras genom de heuristiker som har använts. 

  



Abstract 
 
Traffic congestion is a common problem in urban areas, which results in delays 
and increased costs for transport companies. Vehicle routing problem is a 
combinatorial optimization problem intending to find the lowest cost to visit 
multiple clients with a fleet of vehicles. This report describes how route 
planning in Stockholm can be improved by optimizing the Vehicle Routing 
Problem using OptaPlanner by introducing time-dependent travel times. 
Models for the Vehicle Routing Problem have been created where the cost is 
quantified by calculating the distance by a straight line, fixed travel times in the 
traffic network and time-dependent travel times in the traffic network. 

Results showed a clear improvement of the models that used costs based on the 
traffic network, as compared to the model where the distance is measured by a 
straight line. The model with time-dependent travel times showed a marginal 
improvement over the fixed travel times. The rather small improvement may be 
due to the heuristics that have been used. 
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1. Introduktion 

Trafikstockning är vanligt förekommande i storstadsområden vilket leder till 
ökade leveranstider för transportbolag. Vid planering av transporter i dessa 
områden kan det därför vara missvisande att basera restiderna på fasta värden 
utan att ta hänsyn till den rådande trafiksituationen. Genom att utföra 
planeringen baserat på realtidsdata eller på förutsägelser från tidigare 
observationer om hur trafiken flutit kan rutternas leveransordningar optimeras.  

Mindconnects kärnverksamhet är att driva trafikledningscentral där man 
räknar på hur fordonstrafiken flyter i storstäder i realtid samt hur den kommer 
utvecklas över dagen. Företaget vänder sig till transport och logistikbranschen 
genom att erbjuda tjänster för restidsförfrågningar och lösningar för 
handelsresande problemet på individuell fordonsnivå. 

Detta arbete beskriver och utvärderar ett sätt att planera och optimera 
transportrutter med flera fordon som tillsammans skall besöka ett antal platser 
med hänsyn till varierande transporttider beroende på tid på dygnet. Just detta 
problem kan modelleras som Vehicle Routing Problem. Det är en utveckling av 
det klassiska handelsresande problemet där fler än en handelsresande arbetar 
tillsammans, med målet att minimera den totala kostnaden för att besöka alla 
kunder.  

1.1 Bakgrund 

Mindconnect har idag inget system för att planera rutter för många 
samarbetande fordon. Dock har Mindconnect en totalsökningsalgoritm som ger 
en optimal lösning för ett scenario innefattande en bil, även kallat 
handelsresande problemet. Totalsökningen i fallet med ett fordon och n kunder 
har n! olika kombinationer av vägar att undersöka. Problemet tillhör klassen 
NP-kompletta problem vilket medför att totalsökning redan för relativt små 
indata kommer att ta för lång tid och att andra metoder måste användas 
(Kleinberg och Tardos 2014). 

Heuristiker eller approximationsalgoritmer kan användas för att finna lösningar 
som ligger nära en optimal lösning. Den optimala lösningen kan endast 
säkerställas genom att utföra totalsökning och den stora sökrymden gör detta 
orimligt med hänsyn till den långa exekveringstiden. 

1.2 Problembeskrivning 

I den här rapporten undersöks det om det är möjligt att optimera Vehicle 
Routing Problem med hänsyn till att trafiksituationen förändras under dagen. 
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OptaPlanner, som är ett mjukvarubibliotek skapat för att lösa kombinatoriska 
optimeringsproblem användes för att finna lösningar till och optimera Vehicle 
Routing Problem i denna undersökning (OptaPlanner 2015).  

Modellerna som skapades utvärderades och de resultat som erhållits jämfördes 
med varandra för att hitta de olika optimeringarnas påverkan på resultatet. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att implementera och utvärdera ruttoptimering ur ett 
temporalt perspektiv. Konventionella ruttoptimeringar tar vanligtvis inte 
hänsyn till att restiden och trafiksituationen förändras under leveransens gång.  

Genom att jämföra konventionella ruttoptimeringsmetoder med en temporal 
modell kunde resultaten användas för att utvärdera om det är lämpligt att lösa 
temporala modeller för Vehicle Routing Problem i OptaPlanner. 

1.4 Mål 

Målet med arbetet är att implementera en temporal modell för ruttoptimering i 
OptaPlanner. Resultatet från den temporala modellen ska kvantitativt jämföras 
med två mer konventionella metoder där distansen mellan kunder baseras på 
fågelvägen samt fasta restider i trafiknätet. 

Målet med rapporten är att redogöra för de metoder och resultat som erhållits 
för att besvara frågeställningen och ge framtida rekommendationer. 

1.5 Metod 

En implementation i Java med hjälp av OptaPlanner har skapats och använts 
för att utvärdera om det finns potentiella förbättringar i att basera kostnader på 
ett temporalt vägnät för Vehicle Routing Problem. Tre olika modeller 
utvärderades med hjälp av implementationen för att kunna mäta styrkan hos de 
olika modellerna. Resultaten har sedan presenterats och analyserats för att 
kunna besvara frågeställningarna. 

1.6 Avgränsningar 

För att i den här rapporten kunna besvara och koncentrera arbetet kring 
frågeställningen har analys av heuristiker och algoritmer medvetet utelämnats. 
Vidare har en modell för Vehicle Routing Problem använts, som är en förenklad 
modell där alla fordon och kunder är identiska, kunderna endast behöver 
besökas och ingen hänsyn till kunders öppettider tagits. Hänsyn har heller inte 
tagits till att indata till Vehicle Routing Problem kan vara olösbara, endast 
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lösbara instanser har behandlats. Utöver detta är de indata som använts 10 
fiktiva instanser men som alla innehåller verkliga adresser. 
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2. Referensram 

Detta kapitel beskriver teoribakgrunden som behövs för att genomföra arbetet i 
rapporten.  

2.1 Vehicle Routing Problem  

Vehicle Routing Problem finns beskrivet så tidigt som 1959 som ”Truck 
dispatching problem” och har sedan dess formulerats i flera olika varianter 
(Ramser 1959). Vehicle Routing Problem är ett kombinatoriskt 
optimeringsproblem som ämnar minimera kostnaden för en flotta fordon att 
besöka ett antal kunder. Varje kund måste besökas av precis ett fordon. Alla 
vägar har en tillhörande kostnad som kan beskriva t.ex. distans, tid eller medel 
av något slag. I denna rapport behandlas både tid och distans som kostnad 
beroende på vilken modell som avses.  

 

                     
Figur 2.1 Vehicle Routing Problem med tre fordon 

 
Den enklaste varianten av VRP har en depå som alla fordon startar och avslutar 
sin färd vid och en mängd kunder som alla ska besökas exakt en gång av en 
mängd fordon. Detta problem beskrivs även som k-traveling salesman problem 
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och tillhör komplexitetsklassen NP-svåra problem (Kann 2000). Om en 
totalsökning skulle utföras på ett problemscenario innehållandes 1 depå, n 
likadana fordon och k kunder finns det antalet möjliga ruttkombinationer enligt 
formel 3.1. 

 (k+ n− 1)!
n ! (n− 1)! (3.1) 

Detta medför att sökrymden är för stor för att kunna hitta en optimal lösning till 
problemet inom rimlig tid för stora instanser (Kleinberg and Tardos 2014, 452). 
För att finna en lösning som ligger någorlunda nära den optimala lösningen kan 
en lämplig heuristik användas tillsammans med lokal sökning (El-Ghazali 
2009). 

Det finns flera varianter av VRP som beroende på problemet som skall lösas kan 
ge en bättre anpassning till problemet som skall modelleras. Några av dessa 
tillägg innefattar tidsfönster, d.v.s. deadlines för leveranserna och vikt eller 
volymskapaciteter hos fordonen som inte får överskridas. Dessa tillägg kan leda 
till att fordon blir överbelastade eller att deadlines missas och att många 
lösningar därför blir ogiltiga. Problemet som den här rapporten koncentrerar 
sig ser ut som följer: 

• Alla fordon är identiska och har samma kapacitet 

• Alla fordon tillsammans har en total kapacitet som är minst lika med 
antalet kunder 

• Alla kunder förväntar sig ett paket vardera 

• Alla fordon utgår från och återkommer till en och samma depå 

• För en av modellerna är restiderna mellan kunderna beroende på tid på 
dygnet då de utförs 

• Kostnaden skall minimeras då alla fordon används 

2.2 Routing 

För att hämta restider mellan kunderna ställdes frågor till Mindconnects 
routingsystem. En förfrågan till systemet bestod av tog två adresser, en källa och 
en destination samt en tidpunkt, där tidpunkten var tiden för start. Svaret från 
systemet gavs som en distans i meter och en restid i millisekunder för att ta sig 
från källan till destinationen med start vid den efterfrågade tidpunkten. Endast 
restiden var av intresse i den här undersökningen, då ingen hänsyn till sträcka i 
vägnätet har togs. Svaret i tid var den tid den snabbaste vägen som systemet 
kunde hitta vid just den efterfrågade tidpunkten baserat på historisk data. 
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Routingsystemet tog hänsyn till hur trafiken har flutit historiskt vid tidpunkten 
då färden utfördes och gav därför olika svar för samma adresser beroende på 
tidpunkten som skickades med i förfrågan (Fig. 2.2). Restider fanns tillgängliga 
över hela dygnet och förfrågningar kunde ställas för tidpunkter som varit samt i 
framtiden, där olika vägar mellan adresserna valdes, beroende på trafikläget. 

       

 
Figur 2.2 Restid för en och samma vägsträcka med fem minuters intervall en vardag 

 

2.3 Teori och matematisk formulering 

Givet är en komplett riktad graf G = (V, A) där V är en mängd n noder som ska 
besökas inklusive depån och A en mängd kanter som har ändpunkter i två av 
dessa noder. Dessa kanter (i, j) ∈ A har en kostnad kt(i,j) som är beroende på av 
den rådande trafiksituationen vid den specifika tidpunkten t.  

 

 !! ∶ !V!×!V! → R!!∀!! (2.1) 

 

En variabel x(i,j) definieras för varje kant och antar värdet 1 om en kant (i, j) är 
med i någon rutt och 0 om den inte är med. 

 

 !(!,!) ∈ 0,1 !∀! !, ! ∈ ! (2.2) 
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En slinga Sb utgörs av en ordnad mängd av kunder som börjar och slutar i 
depån och traverseras av exakt ett fordon. En lösning L utgörs av m slingor där 
m är antalet fordon som används. Unionen av dessa slingor utgör den totala 
lösningen L. Eftersom det finns exakt m fordon så finns det exakt m slingor 
vilket ger följande formel. 

 

 !! ∈ 1,… ,! ,!! ∪,… ,∪ !!! = !! (2.3) 

 

Varje slinga Sb# innehåller |!!| kunder som identifieras genom S(b,# i)# då 
! ∈ {1,… , |!!|!}. 
Variabeln t är den kumulativa tiden som de olika fordonen samlar på sig då de 
traverserar kanterna i deras respektive rutter. t inkrementeras med vikten av de 
kanter som sammanbinder kunderna inom en viss slinga Sb. Detta innebär t.ex. 
att t0 alltid är noll och att t1 representerar tiden det tar att åka från depån till 
första kunden. Av detta följer att !|!!| representerar den totala tiden det tar att 

traversera slingan Sb. Tiden det tar att traversera en slinga Sb upp till nod n 
inom den slingan definieras genom följande formel. 

 

 
!! = !!!(!!!!! ,!!!),! ≤ !! , !! = 0!

!

!!!
 

(2.4) 

 

Målet är alltså att minimera totala kostnaden 

 

 
!!!(!,!)!(!,!)

!

!!!

!

!!!
 

(2.5) 

 

Förutsatt att: 

Varje nod har precis en utgående kant 

 

 !(!,!) = !,∀!! ∈ (!−!"#å!)!
!∈!:(!,!)∈!

 (2.6) 
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Varje nod har precis en inkommande kant 

 

 !(!,!) = !,∀!! ∈ (!−!"#å!)!
!∈!:(!,!)∈!

 (2.7) 

 

Exakt m bilar utgår från nod 1 (depån) 

 

 !(!,!) =!
!∈!:(!,!)∈!

 (2.8) 

 

Exakt m bilar inkommer till nod 1 

 

 !(!,!) =!
!∈!:(!,!)∈!

 (2.9) 
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3. Genomförande 

För att kunna hitta en lösning inom rimlig tid så nära en optimal lösning som 
möjligt användes villkorsprogrammering tillsammans med lokal sökning och 
metaheuristiker med hjälp av OptaPlanner (OptaPlanner 2015). Genom 
villkorsprogrammering kunde våra problem formuleras som en samling av 
villkor som skulle uppfyllas. Dessa villkor gjorde att modellerna kunde justeras 
genom att ta bort och lägga till villkor för att anpassas till det rådande scenariot. 
Arbetet kunde sedan delegeras till OptaPlanner, vars uppgift är att hitta 
lösningar till och optimera kombinatoriska optimeringsproblem.  

3.1 OptaPlanner 

OptaPlanner är ett mjukvarubibliotek skrivet i Java specifikt för att lösa 
kombinatoriska optimeringsproblem med hjälp av villkorsprogrammering. 
OptaPlanner är ett generellt lösningsbibliotek, detta betyder att biblioteket inte 
innehåller algoritmer för olika specifika problem utan optimerar istället ett 
problem som definieras genom en modell som uppfyller OptaPlanners kontrakt. 
Denna modell skapas i Java och innehåller vissa specifika variabler, objekt och 
regler enligt OptaPlanners kontrakt som sedan kan optimeras utefter de regler 
som definierats. För att förmedla modellen (Fig. 3.1) till OptaPlanner användes 
fördefinierade Java annoteringar och konfigurationsfiler i XML (Oracle 2014). 
En initial lösning skapades som sedan förbättrades med lokal sökning och 
metaheuristik. Som metaheuristik för optimeringen valdes “late acceptance”, då 
den har egenskapen att försöka undvika att fastna i ett lokalt optimum under 
optimeringen (Burke och Bykov 2012). Annoteringar används för att identifiera 
de olika entiteterna och deras respektive variabler som skall förändras under 
optimeringsprocessen. Konfigurationsfilerna används för att bestämma 
heuristiker och exekveringstider som OptaPlanner ska utgå från. Skuggvariabler 
användes för att länka ihop individuella rutter och försäkra att en kund bara 
besöktes av ett fordon en gång (Formel 2.6). Användning av skuggvariablerna 
gjorde dock att modellen tappade sin normalisering, men kom med fördelen att 
villkoret att var uppfyllt direkt i modellen (OptaPlanner 2015). 
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Figur 3.1 Klassdiagram för OptaPlanner 

 
Varje gång en lösning förändrades behövde den utvärderas med en 
kostnadsfunktion för att memorera de bästa lösningarna. För utvärderingen 
användes en hård och en mjuk kostnad. De hårda kostnaderna motsvarade 
villkor som var tvungna att vara uppfyllda för att en lösning skulle vara 
godkänd, d.v.s. villkoren som beskrivs i formel 2.6-9. Den mjuka kostnaden 
motsvarade den totala tidsåtgången för alla rutter tillsammans (formel 2.5). En 
lösning med en hård kostnad skild från 0 antogs vara ogiltig, och övriga 
lösningar rankades i ordning efter lägst mjuka kostnad. 

För att kunna använda tidsberoende restider behövdes ett sätt att komma ihåg 
fordonens ankomsttider till alla kunder. Men när OptaPlanner permuterade 
rutterna under optimeringsfasen för att försöka finna en bättre lösning blev 
ankomsttider ogiltiga. Detta p.g.a. att en förändring tidigt i en rutt med 
tidsberoende restider påverkar alla efterföljande kunders ankomsttider (Formel 
2.4). Därför behövdes ett sätt att uppdatera fordonens ankomsttider till alla 
efterföljande kunder i en rutt då en ändring gjordes. För att lösa detta användes 
en variabellyssnare som utlöste en händelse så fort en kunds ankomsttid 
uppdaterades och som då kunde anropa en metod för att uppdatera hela den 
aktuella rutten med alla de nya ankomsttiderna. 

3.2 Modeller 

Tre modeller skapades med syfte att erhålla lösningar baserade på olika typer av 
kostnad för att ta sig mellan kunderna. Modellerna hade kostnader baserade på 
fågelvägen, fasta restider i trafiknätet och tidsberoende restider i trafiknätet. 
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3.2.1 Euklidiskt avståndet 

En naiv modell som skapades hade en kostnad mellan kunderna som baserades 
på avståndet fågelvägen. För att beräkna detta användes kundernas positioner i 
form av latitud och longitud och det euklidiska avståndet mellan dessa 
positioner. Lösningen försökte då finna kundordningar i rutterna helt baserat 
på euklidiska avståndet, helt utan hänsyn till det underliggande vägnätet. Alla 
kostnaderna kunde här representeras som en symmetrisk komplett matris. 

3.2.2 Fasta restider baserade på vägnätet 

För att kunna ta hänsyn till vägnätet användes i den här modellen 
Mindconnects routingsystem för att erhålla kostnaden att ta sig mellan 
kunderna. Kostnaderna hämtades för en fast tid på dygnet på en vardag då 
vägarna kunde anses vara relativt otrafikerade för att simulera en trafiksituation 
med så snabba restider som möjligt. Kostnaderna mellan alla kunderna i en 
instans kunde i den här modellen representeras som en komplett asymmetrisk 
matris M (Fig. 3.2). Kostnadsfunktionen mellan kunderna i och j beräknades då 
genom att hämta M(i,j) från matrisen. 

 

                         
Figur 3.2 Kostnadsmatris med fasta restider 

 

3.2.3 Tidsberoende restider 

Denna modell använde också restider mellan kunderna baserade på vägnätet, 
men här användes restider som var tidsberoende. Flera matriser hämtades för 
ett antal tider på dagen för att få med variationerna i restider under dagen (Fig. 
3.3).  
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Figur 3.3 Kostnadsmatriser för olika tider på dygnet 

Restider mellan kunderna fanns tillgängliga hos Mindconnect över hela dygnet 
(Fig. 2.2). För en instans med många kunder var matriserna tidskrävande att 
hämta. Ett urval av tidpunkter under dagen valdes därför ut som grund för de 
tidsberoende restiderna. För att kunna avgöra hur stor påverkan på resultatet 
antalet utvalda tider hade så hämtades instanser dagen med början klockan 
05:00 och med intervall mellan tidpunkterna satta till 0,5, 1, 2, 4 och 8 timmar. 
För utvärderingarna hämtades kostnaderna i förväg för att exekveringstiderna 
inte skulle vara beroende av tiden för att hämta data över nätverket. 

Vid ett begränsat urval av tidpunkter behövdes en kostnadsfunktion för att 
beräkna restiden utifrån en tidpunkt på dagen. Ett krav på funktionen var att 
den skulle vara snabb då den anropades upp till 90 miljoner gånger under en 
körning. En enkel och snabb funktion för detta var en trappstegsfunktion (Fig. 
3.4). Nackdelen var att den vid få valda tidpunkter följde den underliggande 
dåligt och att fordon kan passera varandra, även beskrivet i litteraturen som 
“non-passing property” (Ichoua, Gendreau och Potvin 2003). 
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Figur 3.4 Trappstegsfunktion för restid 

 

Genom att istället använda linjär interpolation mellan de olika tidpunkterna 
(Fig. 3.5) kunde funktionen följa den underliggande kurvan bättre förutsatt att 
tidpunkterna valdes rätt och risken för att bilar passerar varandra minskas 
samtidigt som beräkningen kunde förbli snabb. 

 

 
Figur 3.5 Linjär interpolation för restid 
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3.3 Data 

Instanser skapades genom att slumpmässigt välja 100 distinkta adresser i 
Stockholms län med restider för dessa adresser på dagen mellan 05:00 och 
19:00 en vardag. 10 instanser skapades och gavs till oss av Mindconnect och 
användes som indata till Vehicle Routing Problem. För att alla fordon skulle 
kunna vara ute i rutterna tillräckligt länge för att få med variationerna i restid 
över dagen valdes antalet fordon till tre och depån valdes slumpmässigt ut bland 
de 100 adresserna. Risken att något fordon skulle besöka många fler kunder än 
någon annan eliminerades sedan genom att tilldela varje fordon ett maximalt 
antal kunder. Om |k| var antalet kunder och |v| antalet fordon så valdes antalet 

tillåtna kunder !! per bil enligt !! = |!|
|!| + 1. 

När en lösning erhållits beräknades resultatet sedan med hjälp av Mindconnects 
routingsystem för att avgöra kvaliteten på lösningen i förhållande till 
routingsystemets data. Varje rutt i en lösning kunde följas i ordning och för få 
en dess totala restid (formel 2.4) och resultatet beräknades sedan som alla 
rutternas totala restid tillsammans. 
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4. Resultat 

Resultat beräknades för alla tre modellerna genom att köra 10 likadana 
instanser för varje modell och sedan ta genomsnittliga resultatet (Fig. 4.1). 
Exekveringstiden för varje lösning sattes till fem minuter. På fem minuter 
hittades den bästa lösningen redan efter ca tre minuter och alla körningar fick 
på så sätt rättvist mycket tid på sig att hitta den bästa lösningen. 

 
Figur 4.1. Genomsnittlig körtid med 10 instanser för respektive modell  

 

 
Figur 4.2, Procentuell förbättring av att använda tidsberoende restider 

En undersökning relaterat till hur antalet tider i kostnadsfunktionen påverkar 
resultatet då tidsberoende restider används utfördes också (Fig. 4.3-4). 



 16 

 

 
Figur 4.3, Genomsnittlig körtid med 10 olika instanser för respektive antal tider på dagen 

 

 
 

Figur 4.4, Procentuell ökning av bästa resultatet (13 tider) jämfört med alla tider 
 
 
Följande graf visar några av de resultat som erhållits utifrån olika antal tider 
med tidsberoende restider (Fig. 4.5) och att utvalda tider ger olika bra resultat 
för olika instanser. 
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Figur 4.5 Resultat för olika antal utvalda tidpunkter under dagen 
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5. Diskussion 

En förklaring till den stora skillnaden mellan att använda fågelvägen för 
kostnader mot att ta hänsyn till vägnätets restider kan vara att Stockholm har 
mycket vatten och broar där fågelvägens sträcka är för långt från den verkliga 
sträckan för att kunna ge ett bra resultat. 

Om fler tider tas med i kostnadsfunktionen borde modellen kunna ge ett bättre 
resultat. Skillnaden är dock relativt liten mellan modellen med tidsberoende 
restider och den med fasta restider. Eftersom optimeringsprocessen inte 
innefattar totalsökning utan använder lokal sökning så kommer optimeringen 
förmodligen inte att finna den optimala lösningen eftersom den kan fastna i ett 
lokalt optimum (Fig. 5.1).  

 

 
Figur 5.1, Lokalt optimum 

 
För att komma till det globala optimumet från en aktuell lösning kan det behöva 
utföras många förändringar i lösningen som på kort sikt har en trendande 
negativ inverkan på resultatet. Om detta antal förändringar som krävs är för 
många kan lösningen fastna i ett lokalt optimum och aldrig komma ur det. 
Eftersom modellerna har olika kostnader mellan respektive kunder bildas också 
olika lösningar vilket medför att modellerna inte delar samma optimum. Detta 
medför att resultaten kan bli oförutsägbara och en modell som är realistisk kan 
få ett sämre resultat än en enklare modell. Den mer realistiska modellen kan 
fastna i ett lokalt optimum medan den lättare modellen helt enkelt missar detta 
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optimum och därmed råkar finna en bättre lösning. Detta återspeglas i 
resultaten (Fig. 4.5).  

Kostnadsfunktionen för modellen med tidsberoende restider skulle kunna 
anpassas betydligt bättre mot Mindconnects förutsägelser genom att använda 
numeriska metoder. Individuella kurvor skulle behöva skapas för alla vägar 
mellan alla kunder med risken att det initialt skulle ta lång tid att skapa alla 
anpassade kurvor.  

För att tydligare kunna se skillnaderna mellan modellerna skulle instanser med 
större antal kunder behövas. Det fanns begränsningar i hur stora instanser som 
kunde hämtas på grund av tiden det tog att hämta transporttiderna från 
Mindconnects routingsystem. 

Vidare har jämförelser gjorts baserat på resultat från OptaPlanner som i sin tur 
förlitar sig på data från Mindconnect. Kvaliteten på lösningarnas kvalitet eller 
indata har inte verifierats eller testats, utan har bara använts på samma sätt för 
alla modellerna och jämförts med varandra. 
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6. Slutsats 

Tidsberoende restider har visat en positiv inverkan på resultatet (3.4) i de lösta 
instanserna jämfört med både modellen med fasta restider och fågelvägens 
sträckor, dock skulle mer data behövas för att säkert kunna fastställa att 
tidsberoende restider ger ett bättre resultat. 

Arbetet har gett Mindconnect en evaluering av ruttoptimering ur ett temporalt 
perspektiv och har därmed lagt grund för fortsatt arbete. 

6.1 Framtida arbete 

Resultaten (Fig. 4.5) visar att vissa modeller ger bättre resultat för vissa typer av 
instanser. Förslag på framtida arbete: 

• I framtida arbeten kan det vara av värde att analysera hur kundernas 
geografiska placering påverkar en lösnings resultat i de olika modellerna. 

• OptaPlanner har en mängd konfigurationer och heuristiker som skulle 
behöva testas för att få ut bästa resultat just för Vehicle Routing Problem. 
För att kunna hitta en så bra lösning som möjlig till ett givet problem 
skulle dessa konfigurationer kunna testas och utvärderas. 

• Tillägg till modellen för att bättre efterlikna verkligheten. Tilläggen skulle 
kunna innefatta peket med volym, vikt och specifika destinationer. 
Bilarna skulle också kunna hämta upp paket på andra destinationer än 
depån och t.o.m. interagera med varandra genom att byta paket under 
deras färd för att kunna satisfiera vikt eller volymkrav hos bilar som 
annars skulle bli överbelastad. Även tidsfönster skulle kunna införas för 
kunderna för att simulera öppettider. 
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