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Förord 
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som tagit sig tid för att besvara våra frågor. Björn Jerbic på Position i Stockholm som 
vi har bollat idéer med gällande programmet. Vi vill också tacka vår handledare på 
skolan, Owen Eriksson som gett oss värdefulla synpunkter på rapporten och väglett 
oss igenom hela arbetet. 
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1. Inledning 
I kapitel 1 presenteras bakgrund, uppdrag, problemformulering, syfte och mål 
samt avgränsning.  
 

1.1 Bakgrund 
Falu Energi & Vatten AB (FEV), är ett kommunalt bolag i Falun som ansvarar för 
kommunens avfallshantering. Bolaget har en renhållningsavdelning (Renhållningen) 
som med egna resurser sköter insamling av allt hushållsavfall samt viss del av före-
tagens avfall och slam från slutna tankar. Egna fordon och personal finns för insam-
ling av återvinningsavfall från vissa kunder såsom papper, glas, plast- och plåt-
förpackningar.  
 
Renhållningen införde under 2004 ett nytt insamlingssystem för komposterbart avfall 
i papperspåse, vilket innebar att ytterligare ett kärl skulle hanteras. På grund av denna 
extra hantering blev de personal- och fordonsresurser som fanns tillgängliga, otill-
räckliga. Med anledning av detta erfordras en övergripande omdimensionering för 
den hämtningsverksamhet som avser hushållsavfall.  
 
Tidigare sorterades hushållsavfallet i plastpåsar med tre olika färger beroende på 
innehåll, rött för brännbart, vitt för deponi och svart för komposterbart. Allt lades 
sedan i samma kärl som tömdes med tvåveckorsintervaller. Fordonen var av typen 
enfacksbil, med ett stort fack där allt avfall samlades. Vid tömning på avfallsan-
läggningen sorterades påsarna optiskt med hjälp av färgerna på påsarna. Efter det att 
påsarna sorterats, hanterades det komposterbara avfallet ytterligare genom en meka-
nisk bearbetning där påsarna öppnades och därefter siktades innehållet för att skilja 
plasten från komposten. Detta eftersom komposten inte får innehålla någon plast.  
 
För att komma ifrån denna extra hantering och för att öka miljömedvetandet hos 
kommuninvånarna och därmed förbättra kvaliteten på komposten infördes det nya 
insamlingssystemet. Eftersom komposterbart avfall nu slängs i papperspåse krävs det 
ett extra kärl som är anpassat för detta ändamål. Dels för att papperspåsarna skulle gå 
sönder om de blandades med de övriga påsarna i samma kärl och dels för att den opt-
iska läsningen inte fungerar på papperspåsarna.  
 
För att klara av den nästan fördubblade mängden kärl har Renhållningen gått över till 
tvåfacksbilar med delade fack för brännbart/deponi och komposterbart avfall. Två av 
bilarna är av typen baklastare där avfallet töms bak i bilen och två är sidolastare som 
tömmer från sidan.  
 
Omdimensioneringen av sophämtningen genomförs i projektform där medarbetare 
från två bolag inom SWECO deltar. Huvudkonsult är SWECO VIAK och under-
konsult är SWECO Position. 
 
SWECO VIAK ska utföra en övergripande omdimensionering av hämtningsverk-
samheten med det gamla hämtningssystemet som grund, där hänsyn ska tas till de 
nya förutsättningar som ytterligare ett kärl innebär.  
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Projektet ska resultera i leverans av körturlistor i pappersform, alternativt excelfiler 
samt tillgång till det digitala planeringsunderlaget som använts. 
 
 

1.2 Uppdrag 
Detta examensarbete är en del i det projekt som beskrivits ovan, där SWECO 
ansvarar för handledning, och resultatet kommer Renhållningen till del. Uppdraget 
som examensarbetet består av syftar till att utreda förutsättningar och krav på nya 
arbetsmetoder för omdimensionering av sophämtning baserat på IT-stöd. Dessutom 
ska det ge förutsättningar för personalen på Renhållningen att sätta sig in i ny teknik, 
samt att få möjlighet att påverka utvecklingsarbetet. 
 
 

1.3 Problemformulering 
I och med att antalet kärl har ökat så markant har det medfört en större arbetsbörda 
för personalen som sköter avfallshämtningen. För att försöka lösa detta problem har 
nya fordon införskaffats som är utrustade med två fack, för att kunna tömma båda 
kärlen vid hämtstället samtidigt. Problemet kvarstår dock till en viss del med att 
förarna inte hinner med att tömma alla kärl under ordinarie arbetstid.  
 
Problemet kommer att bli ännu större under sommartiden då antalet hämtställen ökar, 
eftersom sommarstugor i kommunen ingår i rutterna. 
 
Tidigare har omdimensioneringar och körturlistor framarbetats manuellt, men detta 
är ett arbete som är tidskrävande och även svårt att utföra. I kommunen finns när-
mare trettio tusen hämtställen, vilket gör att planeringen blir svårt att överblicka med 
enbart körlistor. Omdimensioneringar görs vid behov när kommunen växer och nya 
områden tillkommer. Senaste omdimensioneringen gjordes för tio år sedan. 
 
 

1.4 Mål 
Målet är att examensarbetet för Renhållningen ska resultera i:  
 

• Redovisning av förutsättningar för införande av system för dimensionering 
och ruttoptimering av sophämtning i Falun. 

• Förslag till hur positionering av hämtställen ska kunna genomföras i Falun. 
• Exempel på digitala körturer med körordrar som utdata från ett ruttplane-

ringssystem. 
• Redovisning av ovanstående system för ruttoptimering som idag finns på 

marknaden. Verksamhetsspecifika problem för sophämtning beaktas särskilt 
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1.5 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ge ett förslag till ny systemarkitektur för en 
verksamhet som ämnar hantera lägesbunden information i samband med rutt-
planering. Det kommer att redovisas begrepp som är viktiga för ämnet. Förslaget 
skall även innehålla en generell beskrivning av de arbetssteg som krävs vid 
anpassning av system och vad de skall innehålla. 
 
 

1.6 Avgränsning 
Det kommer inte att göras någon jämförelse av de system för ruttplanering, som 
redovisas, inte heller kommer några exakta kostnader att tas fram för dessa. 
 
Det kommer inte att göras någon grundligare analys av hela verksamheten utan 
endast av de delar som rör sophämtningen. 
 
 

1.7 Disposition 
I detta kapitel beskrivs dispositionen för rapporten. 
 
Kapitel 1 
Inledning: Redogör för bakgrund, uppdrag, problemformulering, syfte och mål med 
examensarbetet. 
 
Kapitel 2 
Metod: Beskriver de metoder och tillvägagångssätt som använts. 
 
Kapitel 3 
Referensram: Redogör för de teorier och referensramar som ligger till grund för 
arbetet. 
 
Kapitel 4 
Verksamhetsbeskrivning: Beskriver sophämtningsverksamheten vid Renhållningen 
och informationsflödet under processen från tömning till debitering. 
 
Kapitel 5 
Systemarkitektur: Visar en översikt över systemarkitekturen vid Renhållningen och 
ett ruttplaneringssystem. 
 
Kapitel 6  
Analys: Redovisning av analysen och arbetsgången vid arbetet, enligt de uppsatta 
målen, samt en problemanalys över de problem som rör systemarkitektur och 
verksamhet. 
 
Kapitel 7 
Förslag till systemarkitektur: För att besvara målen redovisas här förutsättningarna 
för införande av system, vilket innebär krav till ny systemarkitektur.  
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Kapitel 8 
Resultat och diskussion: Här redovisas förslaget till ny systemarkitektur och en 
beskrivning av de generella arbetsstegen, enligt syftet. Vidare förs en diskussion över 
de resultat som framkommit och en utvärdering av det egna arbetet görs. 
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2. Metod 
I följande kapitel beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som använts i 
detta arbete och även motiveringen till varför de använts.  
 
Metoder används som stöd för att effektivt kunna samla in, bearbeta och analysera 
data. Vid genomförandet av ett projekt eller rapportskrivande behövs det ett antal 
olika metoder för att säkerställa att arbetet utförs på ett bra sätt. Dessa metoder kan 
även tillämpas med olika angreppssätt.  
 

2.1 Angreppssätt 
Induktivt angreppssätt innebär att arbetet utgår från empirin och att med så lite 
teoretisk bakgrund som möjligt bilda sig en uppfattning om uppgiften. Med ett 
deduktivt angreppssätt utgår arbetet från teorier där hypoteserna testas mot empirin 
för att avgöra om de stämmer med verkligheten. Abduktion innebär att de båda 
angreppssätten kombineras (Repstad, 1999). 
 
”I stället för att utgå antingen från teori eller från empiri, arbetar forskaren växelvis 
med dessa. En frågeställning kan leda till att empiriskt material samlas in. Detta 
analyseras och problematiseras teoretiskt, vilket leder till nya empiriska studier och 
så vidare” (Gren & Hallin, 2003, sid 36). 
 
Detta arbete har genomförts med olika angreppssätt beroende på vilken fas som 
behandlats. Sett till hela rapporten så har angreppssättet varit abduktivt i och med att 
arbetet växlat mellan teoridriven och empirisk utgångspunkt. 
 
 

2.2 Datainsamling 
Vid val av metod för att utföra datainsamlingen i denna rapport, valdes intervjuer och 
litteraturstudier för att det bäst passade syftet. Kvalitativa studier används om man vill 
skapa en djupare förståelse för ett specifikt ämne, en speciell händelse eller situation, 
kvantitativa studier är studier som omfattar information som kan mätas eller värderas 
numeriskt (Björklund & Paulsson, 2003). 
 
Är syftet ”att få insikt i det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö, inte minst 
hur något konkret har utvecklats över en tid – utan att bry sig om hur ofta det 
förekommer eller hur vanligt det är – måste man använda sig av observation och 
kvalitativa intervjuer” (Repstad, 1999, s 15). 
  
Det finns olika former av intervjuer beroende på vad man vill få ut av intervjun. Semi-
strukturerade intervjuer innebär att ämnesområdet är bestämt och frågorna formuleras 
efterhand som undersökaren anser det vara lämpligt, med tanke på respondentens svar. 
En ostrukturerad intervju liknar mest ett samtal där frågorna kommer upp efter hand 
(Björklund & Paulsson, 2003). 
 
Genom att kombinera flera datainsamlingsmetoder, såsom intervjuer, litteraturstudier 
och observationer, kan kompletterande data inhämtas, något som går under benäm-
ningen triangulering av data eller metodtriangulering (Svensson & Starrin, 1996). 
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Under rapportens faktainsamling användes ostrukturerade och semistrukturerade 
intervjuer, som tillsammans med litteraturstudier gav en metodtriangulering. 
 
 

2.3 Metodbeskrivning 
Den metod som använts för att analysera och utvärdera det material som framkommit 
genom intervjuer och empiriska studier är SIMM-metodik. SIMM tillhör en gemen-
sam metodfamilj och står för Samverkan och Situationsanpassning, Ifrågasättande 
och Idéutveckling, Meningsskapande och Målstyrning, Modellering och Metod. 
Metoden har framtagits av forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet. 
 
Metoder som ingår i SIMM och som använts i detta arbete är förändringsanalys, för 
att diagnostisera verksamheter, samt verksamhets- och informationsbehovsanalys för 
att specificera informationssystem och dess verksamhetsmässiga kontext (Axelsson 
& Goldkuhl, 1998).  
 
SIMM - Verksamhets- och informationssystemanalys  
Verksamhetsanalysen är det första viktiga arbetsmomentet för att ta reda på hur en 
befintlig verksamhet fungerar, med avseende på verksamhetsrutiner, arbetssätt, 
handlingar, aktörer och ansvarsgränser. Detta dokumenteras i handlingsgrafer och 
processgrafer. 
 
Handlingsgrafer dokumenterar verksamheten flödesorienterat, på en detaljerad och 
utförlig nivå. Där beskrivs till exempel ordningsföljd mellan aktiviteter, samman-
hörande handlingar och villkor för handlingars utförande. 
 
Informationssystemanalysen innebär att analysera systemanvändning och ansvars-
fördelning, informationsmängder, informationssystemens struktur och kontext, 
informationssystemarkitekturen och IT-infrastrukturen. 
 
Begreppsanalys är nödvändig för att klargöra de begrepp som används i verksam-
heten och därmed undvika att missförstånd uppstår vid analysarbetet.  
 
Systemstrukturgrafen beskriver strukturen på respektive system vilket innefattar hur 
systemet är uppbyggt med databas och applikationer. Beskrivningen är kontextuell 
och visar vilka samband som existerar med andra system. 
 
Systemarkitekturgrafen utgår från varje aktivitet i processgrafen/handlingsgrafen och 
beskriver varje aktivitet ur ett verksamhetsperspektiv. Syfte är att skapa en bild av 
den externa strukturen, det vill säga, arkitekturen (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 
 
FA/SIMM 
Problemanalysens syfte är att skapa förståelse för verksamhetsspecifika problem 
samt dess orsaker och effekter. Arbetet med problemanalys kan delas in i fyra arbets-
moment: 

• Problemområdesavgränsning 
• Identifiering och formulering av problem 
• Problemområdesindelning 
• Analys av problemsamband 
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Problem 
(Orsak) 

Problem 
(Orsak) 

Problem 
(Effekt/Orsak) 

Problem 
(Effekt) 

Problemanalysen presenteras med hjälp av en problemgraf där problemens orsak och 
effekter visualiseras, figur 2.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1 Problemsamband. (Källa Goldkuhl & Röstlinger, 1988) 
 
Förändringsarbete är ofta en svår och komplex uppgift, det är viktigt att arbetet sker 
på ett strukturerat sätt, så att inte själva utredningsverksamheten blir ett självända-
mål. En allmän erfarenhet är att de berörda kommer in för sent i processen och inte 
kan vara med och påverka förändringen. Det är en fördel om personalens kompetens 
och kunskap om verksamheten utnyttjas i samband med utvecklingsarbetet (Goldkuhl 
& Röstlinger, 1988). 
 
 

2.4 Faser i arbetet 
Här nedan redogörs för de arbetssteg som genomförts och i vilken fas av arbetet detta 
gjorts. 
 
Fas 1 Planering 
Under denna inledande fas gjordes en planering, tillsammans med projektgruppen, över 
arbetet som skulle utföras, och vilka metoder som skulle användas. Med utgångspunkt 
från denna planering drogs även riktlinjer upp för det fortsatta arbetet. 
 
Fas 2 Faktainsamling 
Faktainsamlingen startade med eftersökningar på Internet efter programvaror för 
ruttplanering och ytterligare information om sophanteringens verksamhetsspecifika 
problem. I denna fas ingick även ett informationsmöte med uppdragsgivarna och en 
intervju med arbetsledaren för Renhållningen för att få en inblick i verksamheten. 
Faktainsamlingen gjordes med deduktiv ansats 
 
Fas 3 Omdimensionering 
Inom ramen för detta examensarbete fanns även tid avsatt för att delta skarpt i 
projektet med ruttoptimeringen. Detta innebar att testa programvaror för ruttpla-
nering och att analysera strukturen på de filer som används för planering inom 
Renhållningen i dagsläget.  
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En av de programvaror för ruttplanering, som redovisas i bilaga 6, valdes ut för 
vidare testning. Skälet till att enbart ett program testades var dels att den tid som 
avsatts för detta inte räckte till fler testningar och dels för att programmet fanns 
tillgängligt på SWECO. 
 
Fas 4 Informationsinsamling 
Med utgångspunkt från det material som tagits fram i projektet, fortsatte fas fyra med 
ytterligare informationsinsamling, nu med inriktning mot systemarkitekturen. Detta 
innebar intervjuer med systemansvariga vid Renhållningen. Vidare inhämtades ytter-
ligare information om ämnet, såsom geografiska referenssystem och geografisk 
informationsbehandling. Detta för att dessa skulle spela en viktig roll för det fortsatta 
arbetet med ruttplaneringen. 
 
Fas 5 Analysering 
Vid analysen användes de metoder i FA/SIMM och SIMM som beskrivs i metod-
kapitlet. Informationssystemanalysen utmynnade i ett flertal grafer som beskrivs i 
kapitel 4 och 5. En handlingsgraf över informationsflödet upprättades (figur 4.1) för 
att visa hur informationen från avläsning av tunnor går igenom systemet. Med utg-
ångspunkt från denna handlingsgraf gjordes en systemarkitekturgraf över Renhåll-
ningens och Ruttplaneringssystemets informationssystem (figur 5.1), för att visa 
informationsutbytet mellan dessa system. Kapitel 5 innehåller också två system-
strukturgrafer, en för varje system, där sambandet mellan andra system framgår i en 
kontextuell beskrivning. 
 
Problemanalysen i kapitel 6 utgick från att fastställa problemområdet till att gälla 
sophämtningen inom FEV och därifrån identifiera dess problem. Problemgrafen som 
blev resultatet av denna problemanalys återfinns i kapitel 6. 
 
Fas 6 Resultat 
I detta skede gjordes ytterligare testkörningar av rutter, nu med utgångspunkt från de 
områden som tilldelats varje distrikt. Därefter utvärderades både resultatet av 
testkörningen och det egna arbetet. 
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3. Teori/referensram 
I kapitel 3 redogörs för de teorier och referensramar som ligger till grund för 
detta arbete, som till stora delar kommer att behandla geografisk 
informationsbehandling och systemarkitekturer 
 

3.1 Geografisk informationsbehandling 
Vid geografisk informationsbehandling finns ett antal tekniker, tillvägagångssätt och 
begrepp som är centrala, nedan redogörs för dem som anses relevanta för rapporten. 
 
Objekt 
Ett objekt är en enskild förekomst av en viss objekttyp, till exempel ett sopkärl eller 
vad som helst som vi vill ha information om. 
 
Geografiska objekt 
Ett geografiskt objekt är något som har en naturlig geografisk koppling och det kan 
representeras som en punkt, en linje eller en yta (Vägverket, 2001). 
 
Attribut 
Attribut är beskrivande information om alla typer av objekt och kan lagras i en 
attributtabell. För en väglänk kan attributen vara längd, gatunummer, gatunamn, 
adress och hastighetsbegränsning (Eklund, 2003). 
 
 
3.1.1 Adresser 
Adresser kan skrivas på olika sätt och även ha olika betydelse, Swedish Standards 
Institute (SIS) har utformat standarder för adresser. 
 
Belägenhetsadresser 
Belägenhetsadresser är ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Beläg-
enhetsadressen anger alltid var en plats finns till skillnad mot postala adresser som 
anger vart post skall skickas. Det finns en standard som visar hur man med hjälp av 
befintliga ortsnamn bygger upp belägenhetsadresser (SS 637003). Standarden gör det 
möjligt att göra detta på ett flertal olika sätt, till exempel med vägnamn och nummer 
eller med by- och gårdsnamn (www.sis.se).  
 
Postala adresser 
En postal adress består av adressatuppgift och postadress och det finns en standard 
som anger regler och rekommendationer för hur postala adresser skrivs och lagras 
(SS 613401). De postala adresserna anger vart post skall skickas. Postala adresser är i 
många fall även belägenhetsadresser (www.sis.se). 
 
Landsortsadress 
En adress som benämns som landsortsadress i denna rapport är en adress utanför 
tätorten som kan vara både en postal- och en belägenhetsadress. Den skrivs med 
ortsnamn och nummer. 
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Tätort 
Glesbygdsverkets definition av tätort är en ort som har mer än 3 000 invånare. Till 
tätorter räknas även området inom 5 minuters bilresa från tätorten 
(www.glesbygdsverket.se). 
 
Gatuadress 
En gatuadress ingår som den minsta informationsbärande enheten i en postal adress, 
och tillsammans med gatunummer bildar den utdelningsadressen, den kan även vara 
en belägenhetsadress.  
 
Platsnamn 
Platsnamn definieras i denna rapport som ett godtyckligt namn på ett hämtställe, det 
kan till exempel vara Åhléns Café eller Soprummet Grand. Dessa namn är inte 
standardiserade utan ett slags belägenhetsadress. 
 
Fastighetsbeteckning 
En fastighet består av ett eller flera avgränsade områden på marken och till en 
fastighet kan höra byggnader, skog, vatten. Alla har en särskild beteckning inom 
kommunen med både namn och nummer till exempel Högbo 1:11 i Falu Kommun.  
I fastighetsregistrets allmänna del ingår koordinatdelen som redovisar läget för 
fastigheter och samfälligheter. Lägesredovisningen omfattar koordinater som utgör 
centralpunkt för varje markområde/skifte som hör till en fastighet eller samfällighet 
(www.lantmateriet.se). 
 
 
3.1.2 Geokodning 
En geokod är en alfanumerisk beteckning som är en unik identifikation på ett objekt. 
Det kan vara en adress, kommun eller postnummer (Forsberg, 1999). 
 
Geokodning betyder att en metod används för att översätta en geokod till koordinater 
(ibid.). 
 
Det finns flera olika tillvägagångssätt för att utföra en geokodning, bland annat 
adressmatchning och fältinsamling. 
 
Adressmatchning 
Adressmatchning är en typ av geokodning där en adress utgör en geokod. Det är inte 
ovanligt idag att databaser saknar en direkt lägesangivelse i form av koordinater utan 
istället innehåller de en indirekt referens såsom gatuadress, fastighetsbeteckning eller 
postnummer, geokodningen kan sedan hantera de flesta adresser och varianter såsom 
gatan, gat, g (ibid.). 
 
Det finns ett flertal sätt att adressmatcha på, men gemensamt för samtliga är att en 
matchning av textsträngar i två olika databaser sker. Det enklaste är att matcha mot 
ett register som innehåller adress- och koordinatuppgifter. Ett problem är att det 
sällan finns koordinatuppgifter i adressregister, men i Sverige finns dessa uppgifter 
inom fastighetsdataregistret (ibid.). 
 
Det går även att utföra adressmatchning med hjälp av en vägdatabas, som måste 
innehålla geometri samt attribut som anger adressnamn och adressintervall. Det sker 
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sedan en utsökning av det vägsegment vars adressintervall adressen tillhör. Baserat 
på vägsegmentets längd och adressintervall utförs en interpolation (skattning) för att 
hitta läget på adressplatsen (ibid.). 
 
Fältinsamling 
Genom att med bil köra alla befintliga vägar i databasen kan dataleverantören 
kontrollera och uppdatera informationen, till exempel: gatuadresser, nya gator, 
trafikrestriktioner såsom enkelriktningar, svängförbud och cykelvägar (ibid.). 
Fältinsamling kan även innebära att mäta in viktiga objekt till exempel soptunnor, 
med hjälp av GPS-utrustning (Global Positioning System). GPS är ett satellit-
positioneringssystem som hjälper till vid navigering och positionsbestämning 
(Eklund, 2003). 
 
 

3.2 Geografiska referenssystem 
Med geografiska referenssystem menas system för identifiering av position direkt 
eller indirekt i den ”värld” som vår jord utgör. Denna ”värld” kan utgöras av olika 
objekt, till exempel var på jorden eller var på vägnätet objektet befinner sig. Därefter 
behövs en definition för ett system som täcker och beskriver världen i någon slags 
struktur, och hur positionen anges med hjälp av detta referenssystem. Sverige berörs 
primärt av de referenssystem som anpassats för den här delen av jorden (Vägverket, 
2001).  
 
De geografiska referenssystemen delas i två huvudtyper; direkta och indirekta. Mel-
lan referenssystem av olika typ finns samband som gör det möjligt att bestämma en 
position i det ena systemet utifrån en position i det andra systemet (Vägverket, 2001). 
Figuren nedan, 3.1, beskriver förhållandet mellan dessa referenssystem. 
 

 
Figur 3.1 Bearbetad bild av referenssystem (Källa Vägverket 2001) 
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3.2.1 Direkta referenssystem 
Med direkta referenssystem avses, enligt Vägverkets definition, ”världar” som kan 
beskrivas med någon form av koordinatsystem. De kan vara av olika dimension, 
exempelvis 3-dimensionella som WGS84 eller 1-dimensionella som en tidsaxel. 
Dessa referenssystem är oftast kontinuerliga och entydiga (Vägverket, 2001). 
 
Direkta referenssystem för geografisk information beskrivs med ”datum”, som är ett 
samlingsbegrepp för ett antal parametrar som relaterar koordinatsystemet till vår jord 
samt en koordinatsystembeskrivning. Dessa koordinatsystem kan vara antingen kar-
tesiska, med X, Y, Z, eller geodetiska, benämnda som longitud, latitud och altitud 
(Vägverket, 2001). 
 
I Sverige används idag, mestadels RT90 (Rikets Triangelnät 1990) eller rikets nät, 
för kartproduktion. Det är byggt enligt det geodetiska referenssystemet som är upp-
byggt av ett antal punkter på marken som har ett väl definierat läge, det vill säga 
fastlagda koordinater (Eklund, 2003). 
 
Ett annat direkt referenssystem som nämns i rapporten är UTM-32 (Universal 
Tranversal Mercator), som är ett enhetligt projektionssystem för kartor över hela 
jordklotet. Jorden delas in i sextio zoner och Sverige ligger i zonerna 32 – 35 (ibid.). 
 
 
3.2.2 Indirekta referenssystem 
Med indirekta referenssystem menas att positionering av ett objekt görs relativt ett 
annat objekt, en ”geografisk identifierare”. Dessa geografiska identifierare måste 
vara kända och accepterade av de verksamheter som använder dem (Vägverket, 
2001). 
 
De lägesbundna referenssystem som använder geografiska identifierare är inte 
baserade på explicita koordinater utan på en relation till geografiska företeelser som 
definierar en plats. Denna relation kan vara av olika typ, till exempel: 

• Inneslutande, positioneringen är inom identifieraren. 
• Baserad på lokala måttangivelser, till exempel avstånd från startpunkt på 

länk. 
• Löst relaterade, mellan två identifierare, nära eller gränsande till (ibid.). 

 
De indirekta referenssystemen är viktiga genom att det är de som främst används för 
att matcha ihop information. 
 
 
3.2.3 Samband mellan referenssystem 
Vid användning av geografisk information från olika källor är det viktigt att använda 
sig av samma referenssystem och typ av koordinatsystem för att ange läget. Om 
samma system inte används krävs att koordinaterna räknas om eller transformeras 
(Eklund, 2003). 
 
Mellan direkta referenssystem 
Om systemen baserar sig på samma ”datum” är parametervärdena exakta och då sker 
en matematisk process, benämnd överräkning, vid byte av koordinatsystem. Om 
systemen baserar sig på olika ”datum”, det vill säga både kartesiskt och geodetiskt, 
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finns inga exakta parametrar utan dessa måste skattas och den matematiska processen 
vid byte av koordinatsystem benämns transformation (Vägverket, 2001).  
 
Mellan indirekta och direkta referenssystem 
Om ett samband skall upprättas mellan direkta och indirekta system kan det ske 
under förutsättning att de ”geografiska identifierarna” i det indirekta systemet har ett 
läge i det direkta systemet samt en geometri. Dessutom ska den relation som används 
mellan objektet och den geografiska identifieraren kunna tolkas entydigt (Vägverket, 
2001). 
 
Mellan indirekta referenssystem 
Om de geografiska identifierarna är lika definierade och av samma typ och upp-
dateras samtidigt är det möjligt att gå direkt mellan olika system. I annat fall finns 
möjligheten att gå över ett direkt referenssystem om båda systemen har en relation 
till något sådant (Vägverket, 2001).  
 
Till exempel ett adressregister i ett kommunalt bolag och ett adressregister i en väg-
databas kan matchas med varandra om de är lika definierade, genom indirekt match-
ning. En förutsättning för att kunna utföra en optimal positionering av sopkärl i 
kommunen är att det finns förståelse för dessa begrepp och hur de används.  
 
 

3.3 Vägnätskoppling 
Vägnätsmodell 
För att beskriva vägar och samla data om dem i en databas skapas en modell för att 
kunna visa valda delar av verkligheten. När topologin skall beskrivas, det vill säga 
hur vägarna hänger ihop, används två begrepp; nod och referenslänk. En nod är en 
punkt som representerar en vägkorsning eller ett vägslut. Referenslänken är ett väg-
avsnitt mellan minst två noder, och för varje referenslänk lagras data om dess start- 
och slutnod. Eftersom referenslänken har en start och ett slut, går det även att ange 
riktning för länken (Vägverket, 2004). Figur 3.2 visar en modell över ett vägnät, där 
det framgår hur noder och länkar hänger ihop med varandra. 
 

 
Figur 3.2 Vägnätsmodell (Källa: Vägverket, 2004) 
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Datamodellen går att bygga ut med tabeller innehållande företeelser för att få bättre 
funktionalitet. Dessa företeelser kan till exempel vara; vägnamn, vägnummer, hastig-
hetsbegränsning och trafikföreskrifter. För att kunna ange lägesangivelser för dessa 
företeelser måste de knytas till vägnätet, med hjälp av en utbredning. Det finns flera 
typer av utbredning, varav tre av dem är relevanta för den här rapporten; sträck-, 
nod- och punktutbredning (Vägverket, 2004).  
 
Sträckutbredning beskriver vägen mellan två noder och kan till exempel ha attributet 
hastighetsbegränsning och enkelriktning, något som är viktigt för ruttplanering för att 
beräkna åktid och undvika onödiga omvägar. 
 
Nodutbredning är knuten till en eller flera noder och blir viktig vid en ruttplanering 
eftersom programvaran tar hänsyn till vägarnas start och slutpunkter (ibid.). 
 
Punktutbredning beskriver var ett objekt, till exempel ett sopkärl, är placerad efter en 
länk, det vill säga en väg.  
 
Ett exempel på ett problem som kan uppstå är om ett sopkärl är placerad i närheten 
av två angränsande vägar och koordinaterna pekar ut den ena vägen som närmast 
medan kärlet i själva verket står placerad vid den andra vägen. Se figur 3.3 nedan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.3 Flera referenslänkar (Källa Vägverket 2001) 
 
Nätverksanalyser 
Vid nätverksanalyser används geografiska vägdatabaser för att bland annat beräkna 
närmaste, snabbaste eller alternativ väg mellan två punkter. Datorn måste beräkna 
avståndet från punkten till ett stort antal objekt och testa sig fram till det närmaste 
objektet enligt en förutbestämd metod eller algoritm. För att kunna utföra en nät-
verksanalys krävs det att linjenätverket bygger på en topologi, det vill säga att väg-
arna representeras av linjesegment som är kopplade till varandra utan avbrott. Med 
topologi menas hur olika objekt relaterar till varandra, till exempel angränsning, 
innehåller och anslutning (Eklund, 2003). 
 
Ruttplanering 
Med ruttplanering menas i denna rapport en vidareutveckling av nätverksanalys, där 
fler parametrar kan användas. Dessa parametrar kan till exempel vara volym på paket 
som skall hämtas eller lämnas, vikt som kan hanteras av bil, tid för hantering av 
paket vid kund och tid för hantering vid terminal. Om ruttplaneringen skall fungera 
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tillfredställande ställs det krav på de attribut som finns i linjetopologin, dessa krav 
kan vara längd på länkarna, hastighet på länkarna och restriktioner för länkarna.  
 
Det är viktigt i detta sammanhang att adresserna i ruttplaneringen kopplas till ett 
vägnät. Detta kan ske genom en adressmatchning, som har beskrivits tidigare i detta 
kapitel. 
 
 

3.4 Systemarkitektur 
”Med systemarkitektur eller informationssystemarkitektur (ISA) menas hur man 
inom en organisation fördelar informationen och informationshanteringen i olika 
informationssystem (IS) och därmed avgränsar dessa, samt även hur ansvar för detta 
fördelas” (Axelsson & Goldkuhl, 1998, sid 21).  
  
Begreppet systemarkitektur betonar, enligt Axelsson och Goldkuhl, de verksamhets- 
och informationsmässiga aspekterna. Ett informationssystem avser ett datoriserat 
system och i relationen med andra system kommer det att finnas någon form av 
datautbyte. 
 
En systemarkitektur kan beskrivas i två nivåer; konceptuell nivå och implemen-
tationsnivå. Den konceptuella nivån innehåller beskrivningar av arkitekturen ur ett 
konceptuellt perspektiv, i form av funktionsbeskrivningar, meddelandestrukturer och 
informationsmodeller. Implementationsnivån är uppdelad i en informationssystem-
arkitektur och en IT-infrastruktur som visar hur de konceptuella beskrivningarna har 
implementerats i ett informationssystem, se figur 3.4 nedan (Forsman, 2005). 
 

 
Figur 3.4 Övergripande bild över systemarkitektur (Källa Owen Eriksson) 

 
Systemarkitekturens implementationsnivå delas sedan in i två delar, med den mjuka 
infrastrukturen, som utgörs av information och applikationer i informationssystem-
arkitekturen (ISA) och IT-infrastrukturen som utgör den tekniska delen, figur 3.5 
(Forsman, 2005).  
 

Systemarkitektur 
olika perspektiv

Konceptuell nivå Implementationsnivå 

Informationsarkitektur Funktionell arkitektur Informationssystemarkitektur IT-infrastruktur 
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Figur3.5 Systemarkitekturens delar (Källa, Forsman 2005) 

 
Applikationerna används för flera informationsbehandlande aktiviteter; samla in, 
bearbeta, sammanställa information samt kommunicera med andra applikationer 
(Axelsson & Goldkuhl, 1998). 
 
När en systemarkitektur ska byggas upp eller förändras ställs det en del generella 
krav på informationssystemet för att det ska kunna samverka med andra system.  
 
Dessa krav är att det bör: 

• ha god funktionalitet och vara välstrukturerat för att minska riskerna för 
eventuella fel. 

• vara förändringsbart, en viktig egenskap för att undvika okontrollerade 
följdeffekter när system byts ut eller ersätts. 

• vara begripligt för intressenter för att de ska kunna förstå vad systemen gör 
och hur de hänger samman. Viktigt att den är väldokumenterad och tydligt 
beskriven. 

• ha någon som ansvarar för innehåll och vidareutveckling. 
• kunna samexistera med andra informationssystem och därigenom undvika 

onödig redundans och bearbetning av data. 
• utnyttja tillgänglig teknik på ett bra sätt, så att olika IS kan utbyta data även 

om de körs på olika plattformar (Axelsson & Goldkuhl, 1998). 
 

Vid en eventuell övergång från manuell hantering till ett digitalt system för rutt-
planering vid Renhållningen i Falun är det viktigt att dessa krav ses igenom, något 
som kommer att behandlas i denna rapport i kapitel 7. 
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4. Verksamhetsbeskrivning 
I kapitel 4 beskrivs sophämtningsverksamheten vid Renhållningen 
 
Vid den första datainsamlingen i detta examensarbete, gjordes en intervju med ans-
varig vid Renhållningen, för att få en inblick i verksamheten. Dessa uppgifter sam-
manställdes och har sedan varit till hjälp vid analysen och utvärderingen. Vid den 
andra datainsamlingsfasen intervjuades IT- och systemansvariga vid Renhållningen 
för att klargöra hur processen med sophämtningen administreras. Nedan redogörs för 
hur verksamheten ser ut och därefter för den administration som genereras. 
 
Sophämtningen 
Falu kommun gör drygt 27000 hämtningar, som är fördelade på villor, flerfamiljshus, 
företag och sommarbostäder. Dessa hämtningar benämns som hämtställen i de körlis-
tor som används. Av dessa hämtställen har flertalet två kärl som ska hämtas, ett för 
brännbart/deponi och ett för komposterbart. Storleken på kärl varierar mellan 140 – 
660 liter, men 140 och 240 liter är de vanligaste storlekarna.  
 
Kommunen är uppdelad i fyra större hämtningsdistrikt, varav två landsbygdsdistrikt 
och två centrala distrikt, som i sin tur är indelade i körturer för varje veckodag. Töm-
ningarna sker i regel varannan vecka för villor och varje vecka för flerfamiljshus. Det 
finns även några mindre körturer som hanterar exempelvis plast- och metallavfall. 
 
Det finns i dagsläget fyra nyligen införskaffade tvåfacksbilar, varav två är baklastare 
och två är sidolastare. Baklastaren bemannas av två personer, en som kör och en som 
hämtar kärlen. Den används i centrum där det är trånga gator, enkelriktat och flerfa-
miljshus med soprum där de behöver gå ur och hämta kärlet. Sidolastaren bemannas 
av en person som kan sköta tömningen inifrån bilen och används i ett landsbygds-
distrikt och villaområden i centrum. Sidolastaren arbetar snabbare och mer effektivt 
jämfört med baklastaren, när kärlen står utställda vid vägen, men den används inte 
gärna i områden med höga backar eftersom tömning i uppförsbacke är svår att 
genomföra.  
 
Volymen sopor som bilarna kan hantera är cirka femton kubikmeter, fördelade på 
ungefär 2/3 för brännbart/deponi och resten för komposterbart. Vikten som kan lastas 
är 5200 respektive 5500 kilo för sidolastarna och 4400 respektive 4800 kilo för 
baklastarna. I samband med omdimensioneringen gjordes kontroller på vad de olika 
tunnorna vägde i genomsnitt, och det visade sig att det komposterbara avfallet vägde 
mer än det brännbara. Något som var anmärkningsvärt var att det skiljde sig mellan 
distrikten, det vill säga komposten vägde olika mycket i de olika distrikten. 
 
Varje kärl är märkt med en streckkod som innehåller ett produktnummer, genom 
detta nummer identifieras hämtställe och vem som ska debiteras för tömningen. 
Finns det flera kärl vid ett hämtställe, med samma innehåll och storlek, har de samma 
produktnummer. Streckkoden läses av vid tömningen, antingen med en handtermi-
nal, för baklastaren, eller automatiskt, genom en avläsare som sitter på sidlastaren, 
datat lagras på en diskett i sopbilen. När sopbilen tippar vid avfallsanläggningen 
läses informationen i handterminalen respektive disketten in på en PC. Dessa data 
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ligger sedan till grund för debiteringen, eftersom kunderna endast betalar för utförda 
hämtningar. 
 
För den enskilde kunden som bor i enfamiljshushåll, finns det möjlighet till sophäm-
ning varannan vecka, det vill säga tjugosex gånger per år. Många väljer att inte ut-
nyttja varje tillfälle till hämtning, utan genomsnittet för dessa kunder är sexton 
hämtningar per år. 
 
 
Administration 
Informationssystemet som idag används inom Renhållningen heter K-plus och det 
har ett flertal funktioner, bland annat debiteringen av soptömningen med den avlästa 
informationen som underlag. Där finns även körturer inlagda och dessa skrivs ut som 
papperslistor över rutterna, till chaufförerna. De övriga funktionerna beskrivs mer i 
kapitel 5. 
 
Sopbilarna kör sina rutter efter en körorder, som genererats i K-plus, se exempel på 
textfil i figur 5.3. Med utgångspunkt från den körs rutten där varje kärl för brännbart 
avfall läses in, se ovan. 
 
Efter att tömningarna lästs in importeras de via en importfil i K-plus där de får en 
fellista på fel som ska åtgärdas. Därefter görs ytterligare en import, hos Kundtjänst, 
där de godkända tömningarna läggs på rätt produkt för debitering i K-plus. De 
debiteras där efter bestämda debiteringsregler, varefter varje hushållskund får en 
räkning var tredje månad. När de debiteras hamnar fakturan i K-plus reskontra. Figur 
4.1 visar en handlingsgraf över hela hanteringen med tömningsavläsningen. 
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Figur 4.1 Handlingsgraf över informationsflödet (egen bearbetning) 
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5. Systemarkitekturer - nuläge 
I kapitel 5 redovisas systemarkitekturen för Renhållningen och programvaran 
för ruttplanering (Ruttplaneringssystemet). Dessutom beskrivs de båda 
systemen var för sig i strukturgrafer. 
 
Ett av målen för detta examensarbete var att utreda förutsättningar för införande av ett 
system för ruttoptimering på Renhållningen i Falun. För att göra det har en utredning av 
systemarkitekturen för dessa system varit nödvändig. Detta har utförts genom en infor-
mationssystemanalys där arbetsmomenten analys av systemanvändning, och analys av 
struktur och kontext, använts.  
 
Figur 5.1 visar en systemarkitekturgraf över Renhållningen och Ruttplanerings-
systemet där informationsutbytet mellan dessa system redovisas. Det framgår även 
vilken input och output som sker i vartdera systemet. 
 
För att få en förståelse för arkitekturen över de två system som berörs i projektet har två 
systemstrukturgrafer gjorts, som visar Renhållningens informationssystem K-plus (figur 
5.2) och Ruttplaneringssystemet (figur 5.4).  
 
 

 
 
 

Figur 5.1 Systemarkitektur för Renhållningen och Ruttplaneringssystemet (egen bearbetning) 
 
Filen över körturerna från K-plus innehåller bland annat fastighetsbeteckningar, och 
dessa har matchats mot en fil från fastighetsregistret som även den innehåller fastig-
hetsbeteckningar, samt koordinater. Dessa filer bearbetas för att utgöra ett underlag 
till Ruttplaneringssystemet.  
 
Ruttplaneringssystemet tar emot information från K-plus och informationen ligger 
sedan till grund för ruttplaneringen. Därefter skickas planerade körlistor tillbaka till 
K-plus, där de skrivs ut som listor till chaufförerna, vilket har beskrivits i handlings-
grafen (figur 4.1).  Informationsflödet kommer inte att ändras vid en eventuell 
implementering av ett ruttplaneringssystem. 
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Ruttplaneringssystemet får vägnätsinformation från en vägdatabas, kartmaterial och 
adressregister. 
 
 

5.1 Informationssystemet K-plus 
K-plus är det informationssystem som idag används vid Renhållningen och det ingår 
som en av modulerna i ett standardsystem vid namn Lettera, som utarbetats av WM-
data. Det är i grunden ett debiteringssystem med ett flertal moduler som har olika 
funktioner. Figur 5.2 visar en systemstrukturgraf över K-plus och därefter redovisas 
de olika modulernas gränssnitt mot andra system. 
 

 
Figur 5.2 Systemstrukturgraf över K-plus (egen bearbetning) 

 
 
5.1.2 Analys av Informationssystemets struktur och kontext 
Här beskrivs systemets uppbyggnad med databas och gränssnitt, samt en kontextuell 
beskrivning över hur systemet används och vilka samband som existerar med andra 
system. 
 
Databaser 
Databaserna innehåller flera hundra olika tabeller, bland annat; kundtabell, anlägg-
ningstabell, produkttabell, reskontratabell, mätare, avläsningsböcker, transaktioner. 
 
Fakturafil 
Debitering sker enligt det underlag som kommer in från avläsningar. Fakturafilen 
skickas till WM-data i Malmö, som genom en extern utskriftsleverantör skickar ut 
fakturorna till kunderna.  
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Postgiroinbetalningar 
När fakturan är betald får K-plus en fil med OCR-inbetalningar, som hämtats från 
postgirot, via modem. Betalningar som ej går via OCR inregistreras manuellt. 
 
Ekonomisystem 
En manuellt uttagen bokföringsjournal med de olika kontona registreras in i ekono-
misystemet som är ett helt fristående system. 
 
Avläsning  
Avläsningar av vattenmätare skannas in av externt bolag. Fjärrvärmemätare läses via 
uppringt system.  
 
Renhållning 
Tömningar av sopkärl och slambrunnar som kommer in med fil. Manuell inregistre-
ring av arbetsordrar och tömningar av containrar sker bland annat. 
 
Körlistor 
Körlistor i form av textfiler, dessa kan exporteras som textfil eller skrivas ut i 
pappersform. 
 
Nedan i figur 5.3 visas formatet på de körlistor som används av Renhållningen. 
Denna körlista utgör ett viktigt gränssnitt eftersom den ligger till grund för 
underlaget till ruttplanering i Ruttplaneringssystemet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Körlista från Renhållningen (Källa Renhållningen) 
 
Radnr Radnummer identifierar en specifik rad i K-plus och visar körordningen på 
turen. 

K-plus Falu Energi & Vatten Produkt (701) Körlista                                   
08:07 2005-02-11  Sida     1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Körlista för distrikt:   17 TO              Plast 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 Radnr  Produktnr Hämtningsadress          Ant SB-typ   Intv 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
   100     337913 Ryckepungsvägen 2          4 K240VVPL J 
   200     339028 Ryckepungsvägen 2          1 K660VVPL 1 
   300     340437 Krontallsvägen 1-3           2 K660VVPL 1 
   400     337954 Främby 13 "matsal"          1 K660VVPL 1 
   401     358687 **                                      1 K660HKPL 1 
                  Hemköp City Holmgatan 18 
                          Gamla Bergsskolan 14 : 
   500     339284 Jungfrugallerian                 1 K660HKPL 1 
                           Yttre Åsen 12 : 
   501     339382 ÅHLENS CAFE AMICA  1 K240HKPL J 
   700     338895 Sturegatan 99                     1 K660VVPL J 
                    Vagnmakaren 21 : 
   701     340506 Hyttgatan 74-76                 1 k240vvpl J 
Bergslagsgården 11 : 
   800     338998 **                                       1 K240VVPL 1 
                    Kopparhatten Engelbrektsgatan 
   900     340000 falan Garaget                     1 K660HKPL J 
                    Falan 21 : 
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Produktnr Produktnummer är en identifierare för varje hämtställe och finns 
tillsammans med en streckkod påklistrad på alla kärl. 
 
Hämtningsadress Anger adressen där kärlet skall hämtas, men innehåller även fastig-
hetsbeteckning och godtyckliga namn. I vissa fall saknas dock giltiga adresser eller 
fastighetsbeteckning.  
 
Ant Hur många kärl som skall hämtas vid hämtstället. 
 
SB-typ Anger vilken storlek på kärl och vilken typ av avfall det rör sig om, samt var 
det skall hämtas, till exempel vid väg, i soprum eller inne på en gård. 
 
Intv Visar hur ofta tömning skall ske, eller om det är jämn eller udda vecka. 
 
Ansvarsöversikt 
Ansvarig för hårdvaran på Renhållningen är IT-ansvarige för hela FEV. Det finns 
ingen klart uttalad systemägare. Systemansvarig är samma person som ansvarar för 
debiteringen av kunder och hanteringen i reskontran. Personalen i kundtjänst har 
ansvar för importeringen av den bearbetade filen som i sin tur administrerats av 
personal på Renhållningen. 
 
 

5.2 Ruttplaneringssystemet 
Under detta examensarbete har ett antal testkörningar utförts med ett system som 
hanterar ruttplanering. Systemet har ett flertal funktioner för att klara av att optimera 
rutter. Nedan kommer det att beskrivas vilka komponenter och vilken data som ingår 
i systemet (figur 5.4).  

 
Figur 5.4 Systemstrukturgraf över ett ruttplaneringssystem (Källa Ruttplaneringssystemet) 
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5.2.1 Analys av Ruttplaneringssystemets struktur och kontext 
Här beskrivs systemets uppbyggnad och gränssnitten mot andra system vid import 
och export. 
 
Digitala kartor innehåller kartmaterial och ett vägnät från Navteq som innehåller 
attribut såsom enkelriktningar, hastigheter, svängrestriktioner med mera. 
 
Databaserna innehåller adressinformation och applikationsdata. Adressinforma-
tionen behövs vid adressmatchning och geokodning, och applikationslagringen 
sparar inställningar och information som behövs vid ruttplaneringen. 
 
Avståndsberäkning är en modul som kör en algoritm för att finna kortaste vägen 
mellan olika punkter i vägnätet. 
 
Import/export är funktioner för att ta in data från externa källor, som exempelvis 
vägdata och adressregister, och sedan flytta över bearbetad data till andra system.  
 
Underlag för planeringen innehåller filen med all information om kunder och 
hämtningsställen. Systemet kräver en exakt struktur på importfilen för att acceptera 
den. Det innebär att filen ska innehålla korrekta belägenhetsadresser och även 
koordinater där dessa adresser saknas. Den importeras sedan in till Ruttplanerings-
systemet med hjälp av databasfilerna. 
 
Optimerade körlistor innehåller ruttplaneringen som utförts av systemet och skickas 
som utdata till K-plus. Dessa filer innehåller information om antal hämtställen, 
adresser till dessa och körordningen. Se exempel i Bilaga 4. 
 
 
5.2.2 Analys av systemanvändning med avseende på funktionalitet 
För att kunna utföra en optimal ruttplanering krävs en definition av de parametrar 
som skall användas. De viktigaste parametrarna beskrivs nedan. 
 
Fordon kan definieras med hänsyn till volym och vikt. I detta fall kan bilarna 
beskrivas med olika kapaciteter eftersom de har två fack med olika volymstorlek och 
även vikt som kapacitet. 
 
Varutyper definieras också efter volym och vikt. Kärl finns i flera storlekar och 
utföranden, beroende på vilket innehåll de ska ha. Tömningstider sätts för att räkna ut 
sammanlagda tömningstiden för alla kärl. 
 
Restriktioner kan sättas på vägar, till exempel avstängda vägar, vägarbeten och sick-
sackkörning. 
 
Adressmatchning sker mellan systemets adressregister och indatafilens belägenhets-
adresser. De namnmatchningstekniker som används är jämförelse av textsträngar och 
fonetisk matchning, det vill säga uttalet på gatan. Adressmatchningen, det vill säga 
geokodningen sker automatiskt där korrekta belägenhetsadresser finns. Hierarkin vid 
geokodningen följer en viss ordning; först försöker matchningen med adress och 
postnummer, därefter med exempelvis förkortningar för gata, sedan görs namn-
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matchningen och om inget av detta fungerar placeras adressen inom postnummer-
området. 
 
Geokodning utan adressmatchning, där korrekta belägenhetsadresser saknas kan 
geokodning ske manuellt alternativt med hjälp av enbart koordinater. 
 
Manuell hantering innebär att en position markeras på kartan och en funktion sätter 
koordinater på det markerade stället, som sedan kan knytas till vägnätet. 
 
Används enbart koordinater i importfilen, placeras varje position på kartan och knyts 
till vägnätet med hjälp av en komponent i systemet. Om positionen ligger för långt 
ifrån en nod, enligt uppsatta parametrar, kommer positionen att knytas vinkelrätt mot 
en väglänk, se figur 5.5. För att söka närmaste väglänk lägger komponenten en cirkel 
runt positionen enligt tidigare nämnda parametrar och sedan sker en uträkning. 
 

 
Figur 5.5 Exempel på positionering genom att knyta koordinater till vägnät 

Länk

X, Y

Nod
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6 Problemanalys och jämförelse av ruttplanering 
I kapitel 6 redovisas problemanalysen och arbetet med ruttplaneringen. 
 
I följande avsnitt redogörs för de problem som uppstod vid anpassningen av under-
laget till Ruttplaneringssystemet. De har delats in i tre områden; konvertering av 
datat, geokodning av adresser och inställning av Ruttplaneringssystemet. Det redo-
visas även för den testkörning av Ruttplaneringssystemet som utförts under examens-
arbetet och den jämförelse som därefter gjordes, mellan det manuella arbetet och 
arbetet med Ruttplaneringssystemet. Sist i detta kapitel diskuteras några olika 
alternativ för positionering av kärl. 
 

6.1 Anpassning av indatafilen till Ruttplaneringssystemet  
Anpassningen av filen som utgör underlaget till Ruttplaneringssystemet har skett i 
två steg, först en konvertering för att iordningsställa filen från K-plus och sedan 
geokodning där en matchning mot Fastighetsregistret skett. 
 
6.1.1 Konvertering 
Nedanstående figurer (6.1 och 6.2) visar samma information, före och efter att den 
bearbetats och anpassats till excelformat. Till höger om Figur 6.1 finns förklarat de 
felaktigheter som filen innehåller och som kommer att leda till att den måste bear-
betas innan den kan användas. Där fastighetsnamn saknas kommer ingen koordinat-
matchning att kunna ske och där hämtningsadressen är fel kommer inte adress-
matchningen att fungera. 
 
   200     339028 Ryckepungsvägen 2          1 K660VVPL 1 FNamn saknas 
   300     340437 Krontallsvägen 1-3           2 K660VVPL 1 FNamn saknas, gatnr fel (1-3) 
   400     337954 Främby 13 "matsal"          1 K660VVPL 1 Fnamn saknas, platsnamn (matsal) 
   401     358687 **                                      1 K660HKPL 1 ** istället för hämtningsadress 
                  Hemköp City Holmgatan 18  Platsnamn blandat med adress 
                          Gamla Bergsskolan 14 :  OK 
   500     339284 Jungfrugallerian                 1 K660HKPL 1 Platsnamn istället för hämtningsadress 
                           Yttre Åsen 12 :   OK 
   501     339382 ÅHLENS CAFE AMICA  1 K240HKPL J Platsnamn istället för hämtningsadress 
    Fnamn saknas 
   700     338895 Sturegatan 99                     1 K660VVPL J OK 
                    Vagnmakaren 21 :  OK 
 
Figur 6.1 Ursprunglig text fil från Renhållningen  
 

Rad 
Nr 

Produk

nr 
Hämtnings 
adress 

An
SB_typ Int GNamn 

G 
Nu

GText FNamn 

F 
Nu
m 

200 339028 Ryckepungsvägen 2 1 K660VVPL 1 Ryckepungsvägen 2    
300 340437 Krontallsvägen 1-3 2 K660VVPL 1 Krontallsvägen 1 -3   
400 337954 Främby 13 "matsal" 1 K660VVPL 1 Främby 13 matsal   

401 358687 ** 1 K660HKPL 1 
Hemköp City 

an 18  
GamlaBergsskola

14 
500 339284 Jungfrugallerian 1 K660HKPL 1 Jungfrugallerian   Yttre Åsen 12 

501 339382 
ÅHLENS CAFE 

1 K240HKPL J 
ÅHLENS CAFE 

    

700 338895 Sturegatan 99 1 K660VVPL J Sturegatan 99  Vagnmakaren 21 
Figur 6.2 Omarbetad fil från Renhållningen  
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Vid bearbetningen av textfilen användes en programmerad lösning, i form av en 
sorteringsalgoritm, för att få all data sorterad i egna kolumner, det vill säga 
informationen i kolumnen för Hämtningsadress som bestod av flera rader text, 
delades in i nedanstående kolumner: 
 
GNamn Gatuadress 
 
GNum Gatunummer 
 
GText Kompletterande text till GNamn och GNum  
 
FNamn Fastighetsnamn 
 
FNum Fastighetsnummer 
 
I de fall där GNamn saknades, kopierades informationen från 
Hämningsadresskolumnen. 
 
 
6.1.2 Geokodning 
När filerna gjorts om till excelformat i konverteringen, importerades de till Access 
databas, för vidare datamatchning mot fastighetsregistrets adressinformation, för att 
kunna koordinatsättas. Koordinatsättningen är nödvändig både för användning i ett 
ruttplaneringssystem och i en GIS-programvara. GIS (Geografiska Informations-
system) är ett databehandlingsprogram för geografisk information, som kan användas 
för att till exempel rita ut objekt på en digital karta. 
 
Först matchades adresserna i filerna från Renhållningen och Fastighetsregistret mot 
varandra, men det gav ett alltför osäkert resultat, eftersom även exempelvis lägen-
hetsadresser med a, b, c och så vidare, kom med i matchningen. Det fick till följd att 
det blev långt fler hämtningsställen än kärl. 
 
Därefter matchades fastighetsbeteckningar mot varandra och det gav ett resultat av 
cirka nittiofem procents träff. Problemet var dock att många fastigheter är uppdelade 
i flera skiften, däribland skogsskiften och det gick inte att med säkerhet bestämma på 
vilket skifte kärlet står. De fem procent som inte gav någon träff var de adresser som 
inte innehöll någon fastighetsbeteckning och de kunde därför inte koordinatsättas. 
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6.2 Arbetet med Ruttplaneringssystemet 
Som tidigare nämnts testades ett system för ruttplanering, under projektets gång, och 
där ställdes också ett antal krav som måste uppfyllas för att kunna importera filerna: 
 

• Excelfilen kunde inte importeras direkt i systemet, utan måste sparas om i 
csv-format, det vill säga kommaseparerad fil. 

• I filerna från Renhållningen fanns på flera ställen platsnamn i adresskolum-
nen med gatuadress, till exempel; grand hotell, soprummet, musikskolan, JET 
Macken. Detta innebar att Ruttplaneringssystemets adressregister inte kunde 
hitta adressen vid adressmatchningen. 

• Det fanns ingen kolumn för postnummer vilket fick till följd att vissa adresser 
placerades i andra städer. För att fånga upp alla hämtställen till Falu kommun 
och få adressmatchningen att fungera bättre lades en extra kolumn till där alla 
rader fick värdet 79100. Detta ledde till att de hämtställen utan exakt adress 
placerades i Danholn, eftersom där är postnumret 79100 i Ruttplanerings-
systemets postnummertabell. 

• RT90-koordinater fungerade inte på grund av att programmet inte är anpassat 
för Sverige. UTM32-koordinater måste användas, vilket innebar att en trans-
formering utfördes, i ett GIS-program.  

 
Vid de testkörningar som gjordes blev resultatet olika beroende på vilket område 
som testades. De centrala delarna fick stor träffsäkerhet både med indata som inne-
höll koordinater och de utan koordinater, medan landsbygdsdistrikten hade sämre 
resultat. Detta beror till största delen på att adressregistret i programvaran inte har 
några landsortsadresser inlagda. Det behöver ett gatunamn och ett gatunummer för 
att kunna matcha adressen, och adresser som till exempel ”ortsnamn nummer” hittas 
inte. Därför gjordes alltid koordinatmatchning i dessa områden, men osäkerheten är 
större eftersom koordinaten är satt på mitten av fastigheten och den kan vara stor till 
ytan. De adresser som saknade fastighetsbeteckning i ursprungsfilen och därigenom 
ej koordinatsatts, fick ingen träff alls ute i landsbygden.  
 
De övriga adresserna utan fastighetsbeteckning, som låg inne i tätorten, gick att 
koordinatsätta med manuellt arbete, genom att leta upp adressen på kartan och utifrån 
den söka fram koordinaterna i Ruttplaneringsprogrammet.  
 
Det var osäkert hur uppdaterad vägdatat var eftersom rutter planerades in på vägar 
som varit cykelvägar i flera år och på vägar som är enkelriktade eller avstängda. 
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I figur 6.3 visas ett exempel från en testkörning av Ruttplaneringssystemet. Med 
uppdrag avses de hämtställen som skall planeras och varje hämtställe kan innehålla 
flera kärl. Häftstiften representerar noderna till de länkar som innehåller uppdrag. På 
en länk mellan två noder kan flera hämtställen finnas, men samtliga hämtställen kan 
inte visas på kartan eftersom det skulle bli för rörigt.  
 

 
Figur 6.3 Bild över uppdrag i Ruttplaneringssystemet 

 
De två uppdragen markerade med en cirkel visar ett exempel på hur Ruttplanerings-
systemet hanterar en adress som inte är exakt. De saknade gatunummer, det vill säga 
numret var 0 i tabellen, vilket innebar att de placerades på kartan med hjälp av 
fastighetskoordinaterna. 
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6.2.1 Problemanalysen 
Vid den problemanalys som utfördes fastställdes problemområdet till att gälla 
sophämtningen och därifrån identifierades de problem som förelåg. Problemen 
indelades i två områden; problem med verksamheten och problem med de filer som 
skulle användas till ruttoptimeringen. I det sistnämnda området gick att utläsa sam-
band mellan problemen, det vill säga en orsak och effekten därav. I det första områ-
det däremot hittades inga direkta samband mellan problemen och därför gjordes 
ingen graf av detta. 
 
Grundproblemet är att ruttoptimeringen inte blir optimal, vilket beror på att det är 
osäkert hur aktuellt vägdatat är, att uppdrag inte kan planeras och att matchningen 
mot fastighetsregistret ger ett osäkert resultat. Uppdrag som inte kan planeras beror 
på att de inte visas på kartan, som i sin tur beror på att adressmatchningen inte fun-
gerar och att fastighetsmatchningen inte fungerar. Fastighetsmatchningen fungerar 
inte eftersom vissa poster i underlaget från K-plus saknas. Att adressmatchningen 
inte fungerar, beror på att det saknas giltiga adresser på landsbygden, det finns 
platsnamn/godtyckliga namn i adressfälten och det saknas postnummer i underlaget 
för ruttplanering.  
 
Figur 6.4 visar en problemgraf över några av de problem som beskrivits i ovanstå-
ende stycke, främst de som hade med själva testkörningen att göra. 
 
 

18. Ruttoptimeringen blir 
inte optimal

17. Uppdrag kan inte planeras 

16. Alla uppdrag placeras
inte på kartan

15. Giltiga adresser
saknas på landsbygden

14. Osäkert hur aktuell 
vägdatat är

13. Postnummer saknas 
i tabellerna

11. Matchning mot
fastighetsregister 

ger osäkert resultat

10. Fastighetsbeteckningarna
matchas inte mot varandra

9. Adressmatchning
fungerar inte

8. Fastighetsbeteckning 
saknas på vissa poster

7. Platsnamn/ godtyckliga 
namn i adressfält

 
Figur 6.4 Problemgraf över systemarkitekturen (Egen bearbetning) 
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6.3 Jämförelse manuellt arbete och Ruttplaneringssystemet 
I detta avsnitt kommer det att redovisas för den testkörning som gjordes av ett utvalt 
område för att jämföra det med hur den manuella planeringen gått till. Området val-
des ut efter vissa kriterier. Det skulle vara ett litet område för att vara hanterbart att 
köra och utvärdera. Valet blev ett område inom ett centralt distrikt som kördes med 
baklastare, för att den kan köra så kallad sicksack-körning, alltså hämta kärl på båda 
sidor av vägen i en körriktning. 
 
 
6.3.1 Manuell ruttplanering 
Den egentliga omdimensioneringen av sophämtningen gjordes på manuell väg, av 
personal på SWECO VIAK. Hjälpmedel som användes i inledningsskedet var en 
GIS-programvara, i övrigt var det Excel- och Accessprogram som användes. 
 
Matchningen, som beskrevs i början av detta kapitel, utfördes med fastighets-
beteckningar för att få koordinater. Därefter kunde alla hämtställen i kommunen 
plottas ut i ett GIS-program, där varje hämtställe var en ”prick” på kartan, detta för 
att visuellt se var de ligger. Alla distrikt fick olika färger på prickarna och utefter 
dessa färger gjordes en grundlig analys, där ett flertal felaktigheter upptäcktes. Det 
var hämtställen som låg utanför distriktet eller hamnat på fel fastighet. Under ett 
möte tillsammans med sopåkarna reddes dessa felaktigheter ut och de ställen som låg 
fel flyttades manuellt i listan. 
 
Beräkningar gjordes, baserade på listor från invägningen vid avfallsanläggningen, 
tillsammans med egna antaganden, på volym/vikt för att få fram hur stora distrikten 
kunde vara. Det gjordes även uppskattningar av tömningstider, medelhastigheter och 
körtider till respektive distrikt. Utifrån dessa beräkningar delades kommunen in i 
delområden som skulle kunna utgöra en dagstur i ett distrikt, och sedan hölls ett möte 
igen med sopåkarna för att utvärdera dessa delområden. Det resulterade i omflyttning 
av delområden och enskilda hämtställen, mellan dagar och mellan distrikten. 
 
Allt material sammanställdes i Access och antal kärl och storleken på dem räknades 
ihop, varje tur för sig, vilket blev fyrtio turer, en för varje veckodag i två veckor för 
de fyra distrikten. Till slut gjordes en ruttplanering med hjälp av en karta, för att 
lägga in raderna i filen i den ordning sopbilen ska åka.  
 
Filen skickades slutligen till WM-data för att de skulle lägga in allt i K-plus. För 
detta krävdes endast fem kolumner; distrikt, veckodag, intervallkod, radnummer och 
produktnummer. 
 
  
6.3.2 Ruttplaneringssystemet 
De beräkningar som utfördes i den manuella planeringen fick även ligga till grund 
för det förarbete som krävdes för att arbeta med Ruttplaneringssystemet. Filen med 
det utvalda området bearbetades som beskrivits tidigare i detta kapitel. För att få det 
så verklighetsanpassat som möjligt definierades alla kärlstorlekar i egna kolumner. 
Med hjälp av ett skript i Excel angavs de olika varianterna på kärl som finns, till 
exempel kompost, brännbart, storlek, vikt och hämtningssätt (se bilaga 2). Detta 
förfaringssätt leder till att det kan ske en uppskattning av hur många kärl som kan 
tömmas i sopbilen innan den måste åka till avfallsanläggning för tippning.  
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Förberedelse för importen i Ruttplaneringssystemet. 
Innan filen kunde importeras i Ruttplaneringssystemet måste det definieras vilka 
kolumner i filen som behöver matchas mot varandra, till exempel kundnummer, 
gatuadress, gatunummer, antal kärl, storlek på kärl och UTM-koordinater. 
 
Två tabeller i Access databas anpassades för just denna testkörning. Specprofile som 
anger om det är en import- eller exportfil, hur många kolumner filen har, om första 
raden är rubrikrad, om de är semikolonseparerade och om filen ska vara default. 
Spec, där det anges exakt vilka kolumner som ska mappas och vilken variabel det 
gäller. Det angavs även undervariabler på tunnor efter deras storlek och vad de ska 
innehålla. 
 
I Ruttplaneringssystemet måste det specificeras vilken databas som ska användas och 
var filen som ska importeras ligger. Efter importen gjordes ett antal inställningar i 
programmet enligt nedan: 

• Ange adressen till terminalen, eller avfallsanläggningen i det här fallet. 
• Definiera fordon, storlek, arbetstid, speciella krav, sicksack-körning och 

hastighetsbegränsning. Dessa fordonsdefinitioner måste göras eftersom de 
båda biltyperna är olika, sidlastaren kan inte åka sicksack på vägen och 
tömma kärl på båda sidor av vägen, vilket baklastaren kan. Därför måste 
sidlastaren åka och vända och ta samma väg tillbaka för att tömma kärlen på 
andra sidan vägen. 

• Definiera varutyp utefter volym eller vikt, vilken typ av kärl och den tid det 
tar att tömma kärlet. Sker beräkningen efter volym måste hänsyn tas till att 
soporna komprimeras i sopbilen och det finns inga uppgifter på hur mycket 
avfallet komprimeras. Vikten används för att beräkna hur många kärl bilen 
kan ta innan tippning, men det är svårt att få exakta uppgifter på hur mycket 
ett kärl väger. Det är dock att föredra vikten framför volymen. Det är också 
viktigt att ange tömningstid för att kunna beräkna den totala tiden bilen 
behöver för att köra rutten. 

 
 
6.3.3 Manuellt arbete eller Ruttplaneringssystem  
Det resultat som framkom vid utvärderingen delades upp i för- och nackdelar för 
respektive arbetssätt. Därefter kommer en kort sammanfattning över den jämförelse 
som gjordes. Exempel på hur rutten ser ut på kartan efter ruttplaneringen visas i 
bilaga 3, en sammanställning över ruttplaneringen visas i bilaga 4 och ett exempel på 
rutt i bilaga 5.  
 
Manuellt arbete 
Fördelar 
Vid manuellt arbete minskar beroendet av att filstrukturen måste vara exakt. Det går 
att planera rutterna även om adresserna består av platsnamn eller innehåller andra 
felaktigheter. Alla hämtställen kommer med. Eftersom alla hushåll inte utnyttjar 
tömning av sina kärl vid varje hämtningstillfälle, är det lättare att ta hänsyn till detta 
vid manuell planering. 
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Nackdelar 
Det är ett tidskrävande och omfattande arbete eftersom beräkningarna görs i Excel. 
Beräkning av avstånd, lastvikt och tid görs översiktligt utifrån generella antaganden. 
Speciellt beräkning av hastigheter, avstånd och körtider inom distrikten är svårbe-
dömt. För landsbygdsdistrikten har inte detta gjorts överhuvudtaget, vilket innebär att 
någon fullständig optimering av rutter inte gjorts. 
 
Det måste finnas fastighetsbeteckning på varje hämtställe om koordinatsättning skall 
kunna ske och därmed få möjlighet att visa positionen i ett GIS-program. 
 
Ruttplaneringssystem 
Fördelar 
Beräkningar av tid, avstånd och kostnader görs automatiskt för varje rutt. Det går att 
definiera fordon och varutyper efter vikt och volym och därmed kan en beräkning 
ske, som visar när fordonet inte kan lasta mer. Det utförs en ordentlig optimering av 
rutterna, relativt snabbt. Det går att lägga in ett stort antal hämtställen och låta prog-
rammet räkna ut hur många bilar och rutter som behövs. 
 
Nackdelar 
Alla hämtställen kommer inte med i planeringen om inte filstrukturen är exakt.  
Det krävs mycket förarbete för att kunna köra optimeringen och utan det manuella 
arbetet som underlag, skulle inte planeringen bli optimal. Det går inte att ta hänsyn 
till att alla inte vill ha hämtning, utan programmet planerar in alla hämtställen. För att 
kunna ta hänsyn till detta måste det manipuleras med tider för tömning eller vikter på 
sopkärlen. 
 
Sammanfattning av jämförelsen 
Med det underlag som levereras från K-plus i dagsläget blir ruttoptimeringen inte 
tillräckligt effektiv eftersom det saknas för mycket information och det krävs för 
mycket förarbete. Struktureras däremot filen från K-plus, så fungerar Ruttplanerings-
systemet så effektivt som det är tänkt att fungera. 
 
Förarbetet blir detsamma både för manuellt arbete och med en programvara. Allt 
måste analyseras mycket noga och det tar lång tid. Det är i stort sett samma analyser 
som måste göras, på tömningstider, hastighetsberäkningar, vägrestriktioner och 
vikter/volymer på kärlen. Om inte dessa beräkningar görs bra blir inte heller resul-
tatet bra.  
 
När det gäller ruttplaneringen är programvaran mycket effektivare. Den kan räkna ut 
avstånd och räkna ihop vikter och föreslå en rutt på mycket kort tid. Sådant som kan 
ta dagar och veckor att göra manuellt. 
 
Eftersom det manuella arbetet utgick från de befintliga områdena, i stor utsträckning, 
så fanns de redan färdigställda att användas i Ruttplaneringssystemet. Det ledde till 
att testkörningen av Ruttplaneringssystemet inte blev helt rättvisande. Till exempel, 
om ett helt distrikt med cirka sju tusen hämtställen hade lagts in i systemet för att 
planeras samtidigt, hade Ruttplaneringssystemet visat sig mer effektivt och rutterna 
kunde ha skiljt sig från den manuella planeringen. Systemet kan då beräkna hur rutt-
erna ska köras mest optimalt, fördelat på tio rutter, förutsatt att dessa inställningar 
gjorts. 
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Skulle bättre vägdata förändra resultatet? 
I många fall planerades rutter in på cykelvägar och avstängda vägar, vilket kan bero 
på att vägdatat inte var tillräckligt uppdaterat.  
 
 

6.4 Positionering genom koordinatsättning 
Positionering av sopkärlen är en avgörande faktor för hur väl ruttplaneringen skall 
lyckas. Därmed blir en viktig frågeställning; Hur ska koordinatsättning göras för 
bästa resultat? 
 
Matchning, är det snabbaste sättet att importera data i Ruttplaneringssystemet, men 
det ställer höga krav på det data som levereras från K-plus samt på vägdatat som 
används av programmet.  
 
I filerna från K-plus saknades fastighetsbeteckning på fem procent av alla hämt-
ställen och i fältet för hämtställe uppskattas felaktigheterna till mellan femton och 
tjugofem procent. Antag att det tar en halv minut att rätta varje rad och det är tjugo 
procent som behöver rättning, tiden det tar att rätta filen motsvarar då en arbetsvecka. 
 
Inmätning, ger det mest exakta resultatet förutsatt att insamlingen sker planerat, samt 
att insamlaren är medveten om vikten av noggrannhet. Vid denna typ av inmätning 
används en GPS och varje hämtställe registreras, sedan kan hämtstället visas på en 
karta eller koordinaterna användas för länkning till ett vägnät. Det är viktigt att förstå 
att enbart x- och y-koordinat inte är tillräckligt, dessa måste kopplas till rätt väglänk 
för att kunna utnyttjas. Ytterligare en aspekt är hur noggrant inmätningen ska ske, en 
GPS kan visa positionen med mellan några centimeters noggrannhet och upp till 
femtio meter. I detta fall bör positionsbestämningen inte överstiga tjugo meter för att 
inte kärlet ska kopplas till fel länk, men detta kan variera från fall till fall.  
 
Själva inmätningen kan göras antingen med sopbilen när den kör sin rutt eller genom 
att någon annan åker runt med bil. Ska sophämtarna sköta inmätningen kommer det 
att ta minst fyra veckor innan alla hämtställen har registrerats, och deras arbetsdagar 
kommer att bli längre på grund av den extra hanteringen. Det kommer även att 
krävas en kortare utbildning i handhavandet av GPS-mottagaren. Om någon utom-
stående skall sköta inmätningen blir tidsåtgången beroende på hur många kilometer 
som körs, detta kan uppskattas med hjälp av trippmätarna på sopbilarna.   
 
Elmätare, FEV har idag koordinatsatt ett flertal elskåp på fastigheter och det samlas 
kontinuerligt in fler elskåp och koordinater, med målet att samtliga elskåp skall bli 
koordinatsatta. Med detta alternativ kommer koordinater som finns i informations-
systemet att kunna användas, eftersom det då kommer att finnas en koordinat satt på 
en byggnad som därigenom kan kopplas till ett vägnät. En nackdel med denna metod 
är att samtliga kommuninnevånare inte har FEV som nätägare, vilket leder till att alla 
hämtställen inte kommer med. Problemet med detta är att i dagsläget har Renhåll-
ningen och FEV skilda informationssystem, något som kommer att ändras i 
framtiden, då de ska införa ett gemensamt system. 
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Koordinatsättning på kartan, är ett sätt att sätta koordinater på de hämtställen som 
saknar fastighetsbeteckning och därmed inte går att matcha mot fastighetsregistret. 
Förfarandet innebär att koordinater sätts manuellt med utgångspunkt från adressen 
som finns i filen från K-plus. 
 
Nedanstående figur (6.5) visar tre olika exempel på hur en positionering kan göras 
och konsekvenserna av dem. Alternativ 1 är det alternativ som nu används till rutt-
planeringen med fastighetsregistrets koordinatsättning, som alltid är belägen i cent-
rum av fastigheten. Här blir problemet att få koordinaterna att länka till rätt väg, 
avståndet är i stort sett detsamma till flera väglänkar. Alternativ 2 är att sätta koor-
dinaterna på elskåpet, som hör till byggnaden. Det bör ge en bra träffsäkerhet till 
närmaste länk, men i det här fallet står kärlet vid Länk 1 och positioneringen blir fel. 
Alternativ 3 koordinatsätter sopkärlet och länkningen sker på rätt sätt. 
 
 

 
Figur 6.5 Exempel på positionering (egen bearbetning) 
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7 Förslag till systemarkitektur  
I kapitel 7 ges ett förslag till en ny systemarkitektur för Renhållningen, vid 
anpassning till ett Ruttplaneringssystem.  
 
Ett av målen med examensarbetet är att utreda förutsättningarna för införande av ett 
ruttplaneringssystem, ett annat mål är att ge förslag på hur positioneringen av hämt-
ställen ska kunna genomföras, båda dessa mål besvaras i avsnitt 7.2. 
 
Informationen i K-plus är tillräcklig för verksamheten som den ser ut idag, men om 
K-plus skall utbyta information med ett externt informationssystem ställs det högre 
krav för att utbytet skall fungera tillfredställande. 
 

7.1 Framtida systemarkitektur 
Ett viktigt krav på den nya arkitekturen är enhetliga begrepp inom verksamheten för 
systemet. Dessa begrepp visas i informationsmodellen i figur 7.1 och dessa ligger till 
grund för gränssnittet, figur 7.3. Förslaget till den nya systemarkitekturen visas i 
figur 7.2. 
 
 
7.1.1 Informationsmodell för Renhållningens verksamhet 
Förslaget till systemarkitekturen ligger i huvudsak på den konceptuella nivån där den 
funktionella arkitekturen och informationsarkitekturen beskrivs, enligt figuren över 
systemarkitekturens olika perspektiv i teorikapitlet. Informationsmodellen innehåller 
de begrepp som används inom verksamheten och som definierades vid begrepps-
analysen. Den måste vara tydlig och begriplig för att kunna implementeras i en 
framtida systemarkitektur. 
 

 
Figur 7.1 Konceptuell informationsmodell över objekt och begrepp (egen bearbetning) 
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7.1.2 Systemarkitektur för Renhållningen  
I den framtida systemarkitekturen behövs ingen koppling till fastighetsregistret för 
att hämta upp koordinater, och arkitekturen kommer att se ut som i figur 7.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 7.2 Framtida systemarkitektur (egen bearbetning) 
 
Bilden kan ses på implementationsnivå där den beskriver den mjuka infrastrukturen i 
form av information - databaserna, och applikationer - systemen. 
 
 
7.1.3 Krav på Renhållningens gränssnitt 
Dessa uppgifter är nödvändiga eftersom de dels är viktiga begrepp inom verksam-
heten och dels ett krav från Ruttplaneringssystemet för att kunna göra en optimal 
planering. 
 
Produktid – identifierar ett specifikt hämtställe, behövs för att matchas mot 
kunddatabasen i K-plus och därigenom ge underlag för debiteringen.  
 
Hämtställeadress – måste vara en belägenhetsadress, behövs för att visa var kärlet 
skall hämtas, skall vara korrekt för att kunna matchas mot adressregistret i 
Ruttplaneringssystemet. 
 
Platsnamn – finns med för att förtydliga kärlets placering, inte nödvändigt för 
systemets skull utan en information för sophämtarna. 
 
Produkttyp – är det som kallas SB-typ och där visas typ av avfall och storlek på kärl, 
tillsammans med antal kärl, används den till att beräkna den vikt/volym som sopbilen 
kan hämta. 
 
Antal – (Ant) anger hur många kärl som finns på hämtstället, se ovan. 
 
Intervall – (Intv) när/hur ofta produkten ska hämtas.  
 
Koordinater – är nödvändiga för landsortsadresser eftersom de inte kan matchas mot 
adressregistret, de behövs däremot inte i tätorten. En fördel om de ligger med i filen 
redan från start. Om de inte finns med, måste fastighetsbeteckning finnas. 
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Fastighetsbeteckning – behövs vid matchning med fastighetsregistret om koordinater 
saknas. 
 
Vikt – för att kunna göra uträkningar av hur mycket som lastats i bilen. 
 
Figur 7.3 visar ett exempel på hur gränssnittet ska se ut, enligt ovanstående krav. 
 
ProduktId Belägenhetsadr Platsnamn Produkttyp Ant Intv X Y Kg
358687 Holmgatan 18 Hemköp City K660HKPL 1 1 67795127 14789123 1 

Figur 7.3 Struktur på filen som utgör underlag till Ruttplaneringssystemet (egen bearbetning) 
 
 

7.2 Förslag till Renhållningen 
De krav som ställs på arkitekturen, utmynnar i ett förslag för hur Renhållningen skall 
gå till väga om de vill använda sig av ett Ruttplaneringssystem. 
 

1. Uppdatera och rätta den information i K-plus som ligger till grund för 
ruttplaneringen. Använd den struktur som visas i figur 7.3. 

2. Använd gatuadresser i tätorten för adressmatchning, eftersom det är den 
snabbaste metoden och den fungerar väl i tätorten. 

3. Mät in koordinater på landsbygden med hjälp av en GPS-mottagare, eftersom 
adressmatchning inte fungerar då landsortsadresser inte finns i adressdata-
basen. 

4. Använd ett vägnät med hög kvalitet eftersom resultatet från Ruttplanerings-
systemet är beroende av ett väl uppdaterat vägnät. 
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8 Resultat och diskussion 
I kapitel 8 ges förslaget till den generella modellen för införande av ett 
ruttplaneringssystem. Därefter diskuteras och utvärderas arbetet. 
 
Ett syfte med examensarbetet är att ge förslag till ny systemarkitektur och att ge en 
generell beskrivning över de arbetssteg som krävs för införande av ett ruttplanerings-
system. I detta kapitel kommer detta att redovisas i form av en generell systemarki-
tektur, en informationsmodell och en modell för de generella arbetssteg som blir 
nödvändiga.  
 
Diskussionen behandlar frågor gällande ruttoptimeringsarbete, därefter ges en 
reflektion över författarnas arbete med rapporten. 
 

8.1 Generell systemarkitektur 
Nedanstående avsnitt beskriver hur systemarkitekturen bör byggas upp för en 
verksamhet som planerar att införa ett system för någon sorts ruttplanering. Den skall 
kunna gälla för vilken verksamhet som helst, både för att lämna och att hämta gods. 
 
 
8.1.1 Arkitektur för verksamhet 
Figur 8.1 visar en generell bild över systemet och den information om objekt som är 
nödvändig vid all ruttplanering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8.1 Systemarkitektur (egen bearbetning). 
 
Positionering av objekt beskriver belägenhetsadresser alternativt koordinater för de 
objekt som används i verksamheten 
 
Fordonsinformation behövs för att definiera de fordon som skall användas 
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Objektinformation, vilka objekt berörs av ruttoptimeringen? Skall de hämtas eller 
lämnas? 
 
Vägdata, viktigt att den är av god kvalitet eftersom den ligger till grund för 
ruttoptimeringen.  
 
Adressregister, innehållande belägenhetsadresser, behövs vid adressmatchning 
Det är av stor vikt att all information, data och parametrar som hanteras med ett 
ruttoptimeringssystem håller hög kvalitet och anpassas noggrant. 
   
 
8.1.2 Informationsmodell 
En informationsmodell behandlar en verksamhets viktiga begrepp och hur de hänger 
samman. I nedanstående modell, figur 8.2, visas de begrepp som är generella och 
som kommer att hanteras oberoende av verksamhetens art, det kan till exempel gälla 
budfirmor, sjuktransporter, speditörer, utkörning av mat och mjölktransporter. 
 
Ett objekt måste identifieras och definieras; paket med olika storlek och vikt. Med 
lägesangivelse av objekt avses positioneringen av objektet. Läget kan anges dels med 
hjälp av indirekta referenssystem i form av belägenhetsadresser och dels med hjälp 
av koordinater. Ett vägnät består av länkar och noder som är koordinatsatta. 
 
 

 
 

Figur 8.2 Generell informationsmodell(egen bearbetning). 
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8.2 Arbetssteg 
De generella arbetssteg som är en del av syftet med examensarbetet beskrivs i figur 
8.3 och förklaras i nedanstående text. 
 

 
Figur 8.3 Generella arbetssteg för införande av ett Ruttplaneringssystem (egen bearbetning). 

 
 
1 Verksamhetsanalys 
Först görs en förstudie över de förutsättningar verksamheten har och eventuella 
problem. Beroende på vilken slags verksamhet det är kan man även se över vilka 
behov som finns och hur de kan åtgärdas på bästa sätt. Vilket är målet med 
förändringen och hur ska det uppnås? 
 
Gör en kartläggning över hur man vill arbeta i framtiden och hur rutterna ska 
användas. 

• Hur ofta behöver planeringen ske 
• Rutiner, hur ser de ut – hur kan de förbättras 
• Hur stort är kundunderlaget, hur är de fördelade geografiskt 
• Vilka fordon finns och vilka egenskaper har de 
• Behövs fler, färre eller nya fordon 
• Vilka varutyper skall hanteras 
 

2 Informationssystemanalys 
Analysera systemanvändning, systemens struktur, gränssnitt och vilka krav som skall 
ställas på de olika systemen. Det innebär att se över vilka system som används inom 
verksamheten och vilken information som redan finns. Vad kräver ruttplanerings-
systemet av det underlag som levereras från verksamhetens system? 
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Därefter görs en kravspecifikation över hur system och gränssnitt bör se ut avseende: 
• Vilken information behövs som underlag till ruttplaneringssystemet 
• Vilken tillgång till register finns, till exempel fastighetsregister 
• Vilka data måste finnas i tabellerna 

o Belägenhetsadresser 
o Fastighetsbeteckningar 
o Koordinater 
o Volym/vikt 

 
3 Konvertering och geokodning 
Strukturera indatafilen och se till att de finns i rätt format och innehåller den 
information som efterfrågas i kravspecifikationen. Geokoda adresser för avhämtning 
alternativt utkörning efter de förutsättningar som satts upp. 
 

• Konvertera utdatafilen så att den innehåller rätt information 
o Belägenhetsadresser, ska vara korrekta annars måste de rättas 
o Fastighetsbeteckning om det är den som ska ange koordinater 
o Koordinater för positionering av verksamhetsobjekt 

 
• Geokoda adresser enligt något av följande alternativ 

o Adressmatcha med belägenhetsadresser, där dessa kan köras mot en 
adressdatabas 

o Koordinatsätt verksamhetsobjekten där koordinater finns, till 
exempel i ett fastighetsregister 

o Inmätning av verksamhetsobjekten med GPS eller genom manuell 
koordinatsättning på kartan 

 
4 Anpassning 
Här skall de definitioner och anpassningar göras som krävs för import till Ruttplane-
ringssystemet, där hänsyn tas till de restriktioner som kan gälla för olika verksam-
hetsområden. 
 

• Definiera fordon efter storlek, hastighetsbegränsningar, speciella krav; 
exempelvis en postbil med högerstyrning, sopbil som hämtar från en sida, 
fyllnadsgrad i bilar 

• Varutyper definieras efter volym/vikt och hantering; skrymmande paket, 
ömtåliga varor, farligt gods 

 
5 Implementering 
Systemet tas i drift! 
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8.3 Ruttoptimering  
Vid ruttplaneringsarbete finns några frågeställningar att ta hänsyn till både innan 
arbetet startar och under tiden det utförs. Det rör både ruttplaneringen i sig, men även 
själva verksamheten och de som berörs av en eventuell omstrukturering.  
 
Vad händer med dem som berörs av en omstrukturering?  
Vid en omfattande omdimensionering blir ett stort antal människor berörda, både de 
som arbetar i verksamheten och kunder/abonnenter. Personalen som kör fordonen har 
sina invanda rutiner, som det kan vara svårt att ändra på. De kör ofta samma distrikt 
eller områden och många lär sig så småningom rutterna utantill, något som innebär 
en trygghet och samtidigt stor kunskap om sitt distrikt.  
 
Sett ur det perspektivet kan inte ruttoptimering bara ses som ett matematiskt 
problem, där det gäller att räkna ut den kortaste och effektivaste vägen mellan två 
punkter. Det är viktigt att även se till hela verksamheten och dess behov och ta 
hänsyn till alla inblandade.  
 
Hur ställs kostnaderna gentemot nyttan med ruttplaneringsprogrammet? 
Eftersom det krävs omfattande förarbete innan ett ruttplaneringsprogram kan 
implementeras, måste det utredas vilken nytta det får för den verksamhet som ska 
använda det. Är det en verksamhet som kommer att göra återkommande planeringar, 
kan det vara motiverat med kostnaderna för förarbetet och programvaran. För en 
verksamhet som gör planering mer sällan kan det vara lämpligt att köpa tjänsten. 
 
Med ett ruttplaneringsprogram finns det möjligheter till kontroll och effektiviseringar 
i form av; antal körda kilometrar, bränslekostnader, kostnader för fordonsanvändning 
och bästa väg med avseende på tid eller avstånd. Något som kan leda till bättre 
lönsamhet för verksamheten.  
 
 

8.4 Utvärdering 
En utvärdering har gjorts av det egna arbetet vad gäller tillvägagångssätt och 
huruvida mål och syfte blivit uppfyllda. 
 
Det egna arbetet 
Tillvägagångssätt- vårt tillvägagångssätt har varit att blanda teori och empiri och det 
har fungerat i stort sett bra. Vi började med en teoretisk översyn på hur andra verk-
samheter gjort vid ruttoptimeringar, vilka programvaror som finns och vilka funk-
tioner de har. Sedan fortsatte det med att sätta sig in i Renhållningens verksamhet i 
Falun och testning av en programvara. 
 
Det som inte fungerade så bra var tidsplaneringen där vi var för optimistiska. Vi 
missbedömde svårigheterna med att anpassa filer och göra dem körklara för Rutt-
planeringssystemet. Därför har vi lagt ner lite för lång tid för detta moment. Vi ville 
gärna klara av det själva, med ett bra resultat och väntade ibland för länge med att 
fråga om hjälp. Det är också ett program som är förhållandevis nytt på SWECO, så 
något egentligt facit fanns inte.  
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Projektet - Vi tycker det är lite tråkigt att vi inte kunde använda systemet för att köra 
skarpt, men förutsättningarna var sådana att det inte fanns möjlighet till det. 
 
Resultatet – Validiteten och reliabiliteten i rapporten, det vill säga i vilken utsträck-
ning vi har mätt det som vi avsåg att mäta och graden av tillförlitlighet, anser vi vara 
hög, eftersom de förslag som ges har testats och visat sig fungera. Vi anser även att 
rapporten uppfyller krav på generalitet, genom de generella beskrivningar som ges 
tidigare i kapitlet. Även om denna rapport grundat sig på sophanteringsspecifika 
problem, är det ändå applicerbart på andra verksamheter som har behov av att 
planera sina rutter.  
 
Uppfylls målen? 
Vi anser att målen har blivit uppfyllda på samtliga punkter som sattes upp. Förut-
sättningarna redovisas i avsnitt 7.1.2, förslag till positionering i avsnitt 7.2. Bilaga 5 
visar ett exempel på en rutt från Ruttoptimeringssystemet. Bilaga 6 visar en samman-
ställning av några av de programvaror som finns på marknaden. 
 
Uppfylls syftet? 
Syftet är också uppfyllt enligt oss genom att förslaget för en systemarkitektur tagits 
fram, något som redovisas i kapitel åtta, där även de generella stegen för en anpass-
ning till nytt system redovisas. I teorikapitlet beskrivs de flesta begrepp som varit 
relevanta för rapportskrivningen, och informationsmodellen i avsnitt 7.1.1 visar hur 
begreppen hänger samman. 
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Bilaga 1 Ursprunglig textfil från Renhållningen 
 
K-plus Falu Energi & Vatten Produkt (701) Körlista                                   
08:07 2005-02-11  Sida     1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Körlista för distrikt:   17 TO              Plast 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Radnr  Produktnr Hämtningsadress          Ant SB-typ   Intv 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   100     337913 Ryckepungsvägen 2          4 K240VVPL J 
   200     339028 Ryckepungsvägen 2          1 K660VVPL 1 
   300     340437 Krontallsvägen 1-3           2 K660VVPL 1 
   400     337954 Främby 13 "matsal"          1 K660VVPL 1 
   401     358687 **                                      1 K660HKPL 1 
                       Hemköp City Holmgatan 18 
                          Gamla Bergsskolan 14 : 
   500     339284 Jungfrugallerian                1 K660HKPL 1 
                           Yttre Åsen 12 : 
   501     339382 ÅHLENS CAFE AMICA  1 K240HKPL J 
   700     338895 Sturegatan 99                     1 K660VVPL J 
                        Vagnmakaren 21 : 
   701     340506 Hyttgatan 74-76                 1 k240vvpl J 
                        Bergslagsgården 11 : 
   800     338998 **                               1 K240VVPL 1 
                        Kopparhatten Engelbrektsgatan 
   900     340000 falan Garaget                     1 K660HKPL J 
                        Falan 21 : 
  1000     333204 Östra Skolan                     1 K370HKPL J 
                        Trotzgården 4 : 
  1001     340395 Trotzgatan 90                    1 K370HKPL J 
                        Norra Station 19 : 
  1100     338627 Trotzgatan 106- 120          1 K240VVPL J 
                         Nazaret 1 : 
  1300     336797 Kanslibacken                     1 K370HKPL J 
                         Gamla Kansliet 1 : 
  1301     358740 Barbros Gränd 2 A B        1 K240HKPL 1 
                         Bergsrådmannen 9 : 
  1400     340366 Trotzgatan 10                    1 K660HKPL 1 
        Trumbäcken 26 
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Bilaga 2 Script i Excel för beräkning av antal kärl för respektive kärltyp 
 
Nedanstående bilder är ett utdrag ur den fil som användes som underlag till 
testkörningen, enligt beskrivningen i avsnitt 6.3.2. Den sista bilden är de kolumner 
som lades till för att definiera olika kärlstorlekar. 
 
 
FID Nr1 Nr Radnr Produktnr Hõmtningsa Ant SB_typ Intv 

5838 5839 245 10 332231 Hyttgatan 38 A-C 4 K370VV FRI1 
5839 5840 246 20 357593 Hyttgatan 38 A-C 2 K240KOVV 1

24624 24625 247 30 328334 Yxhammargatan 3 K660VV FRI1 
24625 24626 248 40 357594 Yxhammargatan 2 K240KOVV 1
14287 14288 251 70 357478 Yxhammargatan 5 1 k140VVOP Friu 
10371 10372 252 80 357952 Stigaregatan 17 1 K140KOVV U 
21982 21983 253 90 307658 Stigaregatan 15 1 K370VV 1
21983 21984 254 100 357595 Stigaregatan 15 A 1 K140KOVV 1

579 511 255 110 307750 Sturegatan 77 4 K240VV FRI1 
 
 
GNamn Gnum FNamn FNum TRAKT XUTM_tran2 YUTM_tran2
Hyttgatan 38 Yxhammaren 10 YXHAMMAREN 862475,5 6737195,701
Hyttgatan 38 Yxhammaren 10 YXHAMMAREN 862475,5 6737195,701
Yxhammargatan 1 Hyttkammaren 8 HYTTKAMMAREN 862214,5 6737475,926
Yxhammargatan 1 Hyttkammaren 8 HYTTKAMMAREN 862214,5 6737475,926
Yxhammargatan 5 Hyttberget 3 HYTTBERGET 862177 6737392,433
Stigaregatan 17 Gruvbron 2 GRUVBRON 862115,7 6737018,307
Stigaregatan 15 HyttgÕrden 6 HYTTG┼RDEN 862324,1 6737199,138
Stigaregatan 15 HyttgÕrden 6 HYTTG┼RDEN 862324,1 6737199,138
Sturegatan  9 Yxhammaren 1 YXHAMMAREN 862453,4 6737252,853
 
 
KO140 OP140 KO240 OP240 OP370 OP400 OP500 OP660 
        4       
    2           
              3 
    2           
  1             

1               
        1       

1               
      4         
 
 
Nedan visas ett exempel på ett script som användes vid uträkning av hur många kärl 
som fanns för varje kärltyp. Den markerade rutan i övre vänstra hörnet innehåller det 
script som visas.   
 
=OM(ELLER($H2="K140HKKO";$H2="K140KOHK";$H2="K140KOVV";$H2="
K140VVKO");$G2;"")
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Bilaga 3 Bild över rutten 
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Bilaga 4 Exempel på sammanställning från Ruttplaneringen 
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Bilaga 5 Exempel på rutt 
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Bilaga 6 Redovisning av system för ruttoptimering 
 
Route Smart Technologies 
Route Smart är en programvara som är skräddarsydd för avfallshantering. Den enda 
programvaran som kombinerar GIS med specialanpassade räknemoduler, algoritmer, 
som optimerar sekvenseringen av hämtställen, inte bara registrerar ett hämtställe. Tar 
hänsyn till vänster eller höger sida på vägen, förstår att en sidolastare betjänar ena 
sidan av gatan medan en baklastare kan ta båda sidorna samtidigt. 
 

• Tillhandahåller adresspecifika uppgifter.  
• Räknar ut rutter särskilt över ett vägnät.  
• Automatisk sekvensordning för upphämtning av sopor t ex.  
• Rutter baseras på tid, antal rutter eller volym.  
• Handhar höga volymer såsom sophämtning och postutdelning där alla objekt 

på en gata hanteras.  
• Motsatsen låga volymer gäller för punkt- till punkt leveranser, t ex utkörning 

av mat eller varor eller leverans/tömning av enstaka containrar. 
 
Källa: http://www.routesmart.com  
 
FetchPlanner 
Är ett program för planering, uppföljning och kvalitetssäkring av transporter 
upphämtning och leverans av varor eller personer. Det finns en applikation för 
planering av sophämtning, där även ruttoptimering ingår. 
 
Funktioner: 

• Verktyg för att skapa ruttordning, som kan skrivas ut på kartor och listor. 
• Verktyg för kombinering av rutter och ändring av rutter. 
• Planeringsverktyg där rutter och/eller föremål visas på kartan, t.ex. soptunnor. 
• Varje upphämtningsställe visas grafiskt på den digitala kartan. 
• Verktyg för att underlätta planeringen av upphämtningsfrekvensen 
• Planeringsfunktioner för ruttberäkningar baserat på flera variabler: 

o Dimension på fordon och soptunnor 
o Antal soptunnor på samma ställe 
o Ruttintervaller 
o Kompressionsgrad 

 
Data kan presenteras som: 

• Rekommenderad upphämtningsordning 
• Rekommenderad rutt 
• Ruttlängd och intervaller med zoner 
• Antal tömningar 

 
Källa: http://www.bmsystem.se/v1/html/FetchPlanner.htm  
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Transvision Route Planner 
Transvision Route Planner (TRP) kan utföra kompletta optimeringar av rutter och 
fordonsparker. Efter kalkyleringen av optimeringen kan man manuellt göra ändringar 
genom drag/drop. De beslut som är gjorda manuellt kan utvärderas av applikationen. 
TRP stöder planeringsprocessen med komponenter som: 
 

• Automatisk geokodning 
• Optimering av hela fordonsparken 
• Automatisk ruttoptimering 
• Sekvensoptimering 
• Stöd för manuella beslut 
• Konsekvensberäkningar 
• Visar rutterna grafiskt 
• Detaljerad turlista 
 

Källa: http://www.transvision.dk/flora/user/webfiles/21/Transvision_Route_Planner.pdf  
 
Route-LogiX Professional 
Programmet är anpassat för svenska förhållanden, med svenskt språk och 
Sverigekarta som medföljer. Lämpligt för transporter över större ytor och stopp på ett 
antal platser. I grundutförandet kan tvåhundra besökspunkter beräknas vid samma 
körning, men detta går att anpassa till att gälla för andra förhållanden där fler punkter 
besöks. Kan förses med flera vägdatabaser - landskartor, stadskartor och 
översiktskartor och kan kompletteras med informationsdatabaser, Användaren kan 
själv välja och ange framkomlighet för vägar. 
Färdiga funktioner för att starta externa applikationer direkt från menyn. 
Exporterar ruttbeskrivning och färdplan direkt till MSExcel och MSWord med en 
"knapptryckning". Funktioner: 
 

• Transportplanering 
• Transportoptimering 
• Ruttplanering 
• Färdbeskrivning 
• Vägkartor 
• Fordonslokalisering 
• GPS 

 
Källa: http://www.transportlogistik.com/index.htm#produkter 
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ArcLogistics Route 
En ESRI applikation som kan användas för att planera dagliga rutter och 
ruttoptimeringar. ArcLogistic räknar ut restiden för varje väg genom att använda 
hastighetsgränsen och vägsträckans längd. De tar inte medelvärdet av reslängden och 
det medför att de inte tar hänsyn till trafikflödet, t ex rusningstrafik. Några funktioner 
som finns är: 
 

• Orderhantering 
• Ruttoptimering genom sekvensiering 
• rapportering 

 
Källa: http://www.esri.com/software/arclogistics/  
 
TransCAD 
Ett system speciellt framtaget för transportbranschen och som stöder lagring,  
presentation och analyser. Produkten är anpassad för den Amerikanska marknaden 
och finns inte på svenska. Med en tilläggsmodul (Vehicle Routing and Logistics) 
finns möjlighet att hantera ett antal logistiska problem. Arc Routing som ingår i 
modulen hanterar problem som att hitta den effektivaste vägen inom ett större 
område, t.ex. sophantering. 
 
Källa: http://www.caliper.com/TCTravelDemand.htm  
 
ArcLogistics Route och TransCAD har inte något stöd för svenska förhållanden, dels 
med språket och dels med referenssystem. 


