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Sammanfattning

Denna rapport avhandlar ett arbete inom ämnet datavetenskap och handlar
om utvecklingen av ett system för att studera restidkvoten för sträckor som
trafikeras  av  Västtrafik,  som  är  en  av  Sveriges  största  regionala
kollektivtrafikmyndigheter.  Restidskvoten  anges  som  förhållandet  mellan
restiden  med  kollektivtrafik  och  att  resa  med  personbil  ([restid
kollektivtrafik] / [restid biltrafik]). Med detta som grund har ett system för
att inhämta data om restider med hjälp av Google Maps Directions API samt
beräkna  restidskvoter  och  annan  metadata  utifrån  denna  insamlade  data
skapats. Systemet används till att göra dagliga körningar och lagrar inhämtad
data i en databas hos Västtrafik. Till systemet finns också en dashboard som
kan användas för att göra sökningar i databasen som byggts upp och på så
sätt  hämta,  visualisera  och  analysera  önskad  data.  Restidsdata  för
kollektivtrafik  som  erhållits  från  Google  har  i  stickprov  jämförts  med
restidsdata från Västtrafik och även om det fanns några avvikelser så stämde
de väl överens. Därav dras slutsatsen att data från Google går att använda till
att beräkna och analysera restidskvoter.

Nyckelord: Python, restidskvot, kollektivtrafik, Google Maps API, Google

Maps Directions API, Google Maps Distance Matrix API, Västtrafik
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1 Introduktion
Västtrafik AB är en av Sveriges största regionala kollektivtrafikmyndigheter
och är ansvariga för kollektivtrafiken för hela Västra Götaland. Västtrafik
finansieras till stor del med skattemedel och är ett politiskt styrt företag. Den
målsättning som Västtrafik fått från politiskt håll är att man måste dubbla
resandet med kollektivtrafiken från 2006 till 2025 [1].

I sin årsredovisning för 2015 skriver Västtrafik att de prioriteringar
som man måste göra för att  nå detta målet är  bland annat att  man måste
trimma, effektivisera och minska restiden för kollektivtrafiken jämfört med
andra färdmedel [1].

För att kunna anpassa kollektivtrafiken och minska restiden jämfört
med  andra  färdmedel  så  måste  Västtrafik  kunna  analysera  hur
konkurrenskraftig kollektivtrafiken är på de sträckor1 där många resenärer
reser samt hur eventuella förändringar påverkar detta förhållande. För detta
krävs  det  först  och  främst  att  man  tar  reda  på  hur  människor  reser  och
därefter  gör  en  analys  av  hur  restiden  ser  ut  för  de  sträckorna  med
kollektivtrafik jämfört med personbil.

För att  kunna göra detta så behöver ett  system utvecklas som kan
användas  till  att  räkna  ut  och  analysera  restidskvoten  för  en  stor  mängd
sträckor.

1.1 Bakgrund

Restidskvoten anges  som förhållandet  mellan  restiden med kollektivtrafik
och att  resa med personbil  ([restid kollektivtrafik] /  [restid biltrafik]).  Att
restidskvot  är  en  viktig  faktor  vid  valet  av  färdmedel  står  att  läsa  i
Holmbergs  rapport  om  hur  man  kan  öka  marknadsandelen  för
kollektivtrafiken. Holmberg skriver bland annat i sin rapport, att om man vill
attrahera  fler  resenärer  och  öka  marknadsandelen  resenärer  inom
kollektivtrafiken är det lättast i relationer där trafiken i utgångsläget har en
bra standard med hög turtäthet och hög reshastighet.  Detta motiverar han
med  att  påvisa  att  när  restidskvoten  är  mindre  än  2  så  ökar  andelen
kollektivtrafikresenärer snabbare vid en restidsförändring än när kvoten är
högre.  Han  redovisar  också  att  det  finns  ett  starkt  samband  mellan
restidskvot  och färdmedelsfördelningen som visar  att  andelen bilresenärer
minskar då restidskvoten minskar [2].

1 Med sträcka menas ressträckan mellan två hållplatser som trafikeras av Västtrafik
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Då Google har samlat in och tillhandahåller information om resor för
kollektivtrafik inom många städer och regioner via Google Maps så utgår
detta arbetet ifrån hypotesen att det går att använda sig av Google Maps API
för  att  beräkna  restidkvoten  för  en  given  sträcka.  Denna data  kan sedan
använda  för  att  analysera  restidskvoten  för  arbiträra  sträckor  inom  det
område där Västtrafik är ansvariga för kollektivtrafiken.

1.2 Relaterade arbeten

Det finns en del forskning kring kollektivtrafikresande och vilken inverkan
restidskvoten har på människors val av färdsätt. Bengt Holmberg har i sin
rapport “Ökad andel kollektivtrafik - hur?” gjort en sammanställning på den
forskning  som  finns  inom  området.  Där  anges  att  restidskvoten  mellan
kollektivtrafik och bil är en mycket viktig faktor för fördelningen av resandet
mellan  kollektivtrafik  och  biltrafik.  Holmberg  skriver  bland  annat  att:
“Kvoten  restid  mellan  kollektivtrafik  och  bil  påverkar
färdmedelsfördelningen  starkt.  Den  kan  användas  för  att  få  en  grov
uppfattning om färdmedelsfördelningen.” [2].

När det kommer till  användningen av Google Maps API för att få
fram färdtiden mellan två punkter så visar Wang och Xu i sin rapport på hur
man med ett program skrivet i Python kan interagera med Google Maps API
och anger den som ett bra sätt att få en god uppskattning på färdtiden mellan
två punkter.

Förutom detta gör de även en jämförelse mellan Google Maps API
och ett annat verktyg för att få fram färdtider vid namn ArcGIS. De skriver
bland  annat  att  Google  Maps  API  använder  bättre  och  mer  uppdaterade
kartor  och  kan  därför  ge  en  bättre  uppskattning  på  färdtiden  mellan  två
punkter [3].

1.3 Problemställning

Då Västtrafik har indikationer från rapporter och forskning att restidskvot är
en mycket viktig faktor för valet av kollektivtrafik är det därför viktigt för
Västtrafik att de får bättre möjlighet att förbättra sina restidskvoter för givna
områden eller sträckor. En viktig möjliggörare för detta skulle vara ett bra
systemstöd.

I dagsläget så måste information om en sträckas restidskvot räknas
fram manuellt. Då det finns ca. 10 000 hållplatser som angörs av Västtrafiks
fordon så finns det således ca. 100 000 000 möjliga par (från – till). För att
vara exakt så finns det 95 804 944 st. Man bör utöver det också beräkna
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restidskvoter för flera tider på dygnet, detta eftersom trafiken inte är lika tät
alla tider på dygnet vilket påverkar restider. Trafiken varierar även från dag
till dag, särskilt mellan helg och vardag.

Restidskvoten för en möjlig sträcka är dessutom inte statisk över tid
då förändringar av tidtabeller, trafikutbud och ombyggnad av vägnätet kan
förändra  dessa.  För  att  kunna  få  en  möjlighet  att  mäta  och  förändra
restidskvoter  krävs  att  ett  mer  automatiserat  system för  att  räkna  ut  och
analysera restidskvoter tas fram.

I ett första steg så behöver Västtrafik få reda på hur ett sådant system
skulle kunna se ut och vilka datakällor som kan användas till att inhämta
data om dels vilka sträckor som ska analyseras och dels för att hämta restider
samt metadata för de givna sträckorna. Slutligen ska en restidskvot kunna
beräknas för en stor mängd sträckor och samlas in i en databas tillsammans
med relevant metadata för vidare analys.

1.4 Motivation

Västtrafik har som ett av sina övergripande mål att  öka kollektivtrafikens
marknadsandel av resenärer  [4]. Då restid är en viktig faktor vid valet av
färdsätt så har även Göteborg stads trafikkontor angett i sin trafikstrategi att
minst 50% av de boende ska kunna nå sin arbetsplats med kollektivtrafiken
inom 30 minuter. Detta är något som man redan idag kan göra med bil  [5].
Därför är det viktigt för Västtrafik att kunna analysera hur restidskvoten ser
ut för olika sträckor inom det området som man är ansvarig för.

1.5 Mål

Målet är att utveckla en första version av ett systemstöd för Västtrafik som
kan  hantera,  analysera  och  visualisera  sträckor,  respektive  sträckors
restidskvot samt metainformation för sträckorna.

Nedan följer en lista med uppsatta delmål i kronologisk ordning:

Mål 1: Identifiera datakällor
Mål 2: Interagera mot Google Directions API för att få ut restider
Mål 3: Implementera  applikation  som kan  räkna  ut  restidskvoten  för  de  

sträckor  som  identifierats  i  mål  1  –  kommer  att  göras  i  den  
Pythonapplikation som tagits fram i mål 2.

Mål 4: Extrahera och strukturera data i en lämplig databasstruktur
Mål 5: Bygga en webbaserad dashboard som kan interagera med databasen 

som byggts upp och analysera sträckors restidskvot
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I det första målet, att identifiera datakällor, förväntas data om vilka
sträckor  som ska  undersökas  finnas  med  samt  koordinater  för  start-  och
slutpunkt för en resa.

Därefter ska ett program utvecklas som kommer att använda data från
dessa  datakällor  för  att  ta  reda  på  restiderna  för  sträckorna  både  med
kollektivtrafik  och  personbil  för  att  slutligen  räkna  fram en  kvot  mellan
dessa.  Denna data  ska  sedan lagras  i  en databas  tillsammans  med annan
nödvändig metadata för en sträcka.

Slutligen så ska en applikation att utvecklas som ska kunna användas
till att ladda upp uppdateringar av vilka sträckor som ska analyseras samt
interagera  med  den  databas  som  byggts  upp  för  att  kunna  ta  fram  och
analysera den data som finns där.

1.6 Avgränsningar

Avgränsningen  som satts  är  att  utveckla  mjukvara  för  att  bygga  upp  en
databas med sträckor och deras restidskvoter samt en applikation som kan
användas för att ta fram och analysera data som samlats in i denna databas.

Det som inte kommer att göras här är att skapa avancerade funktioner
för  visualisering av data  som samlats in.  För visualisering och detaljerad
analys kommer man istället att kunna exportera vald data till andra verktyg,
exempelvis Microsoft Excel och Power BI.

1.7 Målgrupp

Målgruppen är först och främst Västtrafik och mer specifikt de som jobbar
med marknadsanalys på Västtrafik. Det finns dock intresse även hos andra
regionala  kollektivtrafikmyndigheter  att  ta  fram  information  om
restidskvoter  för  sträckor  inom  de  områden  där  man  ansvarar  för
kollektivtrafiken.

1.8 Disposition

Metodkapitlet  (kapitel  2)  beskriver  vilken  metod  som  används  för  att
uppfylla de ovan satta målen. Här finns också en kort beskrivning om hur
data testats samt eventuella etiska överväganden för arbetet.

I  efterföljande  kapitel  (Kapitel  3)  förklaras  vilken  mjukvara  som
implementerats och på vilket sätt samt hur de olika delarna av mjukvaran
hänger ihop.
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I  kapitel  4  presenteras  resultaten  från  dataanalysen  samt  de
experiment som gjorts och följs upp med en analys av dessa i Kapitel 5.

Kapitel  6  innehåller  en  diskussion  med  författarens  slutsatser  och
iakttagelser  och  följs  upp  av  det  avslutande  kapitlet  (Kapitel  7)  som
innehåller  en kort  sammanfattning av arbetet  tillsammans med förslag på
framtida förbättringar som skulle kunna göras.

Allra sist i rapporten finnes Referenser samt Bilagor till rapporten.
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2 Metod

2.1 Datainsamling samt visualisering av denna

Den metod som används i detta projekt är verifikation och validering då det
redan  finns  förväntningar  på  vad  systemet  som  ska  utvecklas  ska  göra.
Systemet kommer att utvärderas utifrån den data som samlats in samt hur
denna data presenteras i dashboarden som ingår i systemet.

Mål  1:  Identifiera  datakällor  -  kommer  att  göras  genom  att  samla  in  
information om var i Västtrafiks system som data om följande finns 
tillgänglig:

• Data över alla Västtrafiks hållplatser och deras koordinater

• Data över vilka ressträckor som ska undersökas och analyseras

Förutom att ta reda på var den ovanstående datan finns så ska det  
även  redas  ut  huruvida  Googles  Directions  API  går  att  använda  
som sökverktyg för insamlandet av data till systemet.

Mål 2: Interagera med Google Directions API för att få fram restider -  
kommer  att  göras  genom  att  en  applikation  skriven  i  
programmeringsspråket Python utvecklas. Denna ska använda data  
om hållplatser och ressträckor från Västtrafik till att göra sökningar 
via Google Directions API för att  få fram restider  för både resor  
med kollektivtrafik och resor med bil.

Mål 3: Implementera applikation som kan räkna ut restidskvoten för de  
ressträckor  som  identifierats  i  mål  1  -  kommer  att  göras  i  den  
Pythonapplikaiton  som  tagits  fram  i  mål  2.  Dvs.  applikationen  
kommer  att  först  kunna  göra  en  sökning  med  hjälp  av  Googles  
Directions  API  om en ressträcka  för  att  få  restiderna  för  att  åka  
kollektivt samt med bil. Därefter ska en kvot mellan dessa räknas ut.

Mål 4: Extrahera och strukturera data i en lämplig databasstruktur - kommer 
att göras genom att en databasstruktur där data som samlas in av  
applikationen som tagits fram i mål 2 och 3 lagrar data som samlats 
in från Googles Directions API tillsammans med metadata om en  
ressträcka i en databas.

Mål 5: Bygga en webbaserad dashboard som interagerar med den uppbyggda
databasen  -  kommer  att  göras  genom  att  en  webbapplikation  
utvecklas.  I  denna  ska  slutanvändaren  kunna  styra  över  vilka  
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ressträckor  som systemet  ska  söka  efter  i  framtiden  samt  kunna  
visualisera och analysera den data som samlats in.

2.2 Avståndsexperimentet

Som  nämnts  tidigare  finns  det  närmare  100  miljoner  kombinationer  av
hållplatspar2 inom Västtrafiks område. Ett experiment genomfördes för att
försöka exkludera kombinationer för vilka det skulle vara ett mycket lågt-
eller inget värde alls i att räkna ut restidskvoten för.

Hypotesen som ligger till grund för experimentet var att man kunde
få ner antalet intressanta hållplatskombinationer till ett mer greppbart antal,
och  som  det  ev.  gick  att  beräkna  restidskvoter  för  samtliga,  genom  att
exkludera kombinationer  där  start-  och sluthållplatsen ligger  mycket  nära
varandra.

Experimentet  genomfördes  genom att  ett  program togs  fram  som
beräknade det stora cirkelavståndet för samtliga 95 804 944 kombinationer
med hjälp av haversins formel och att de därefter exkluderades baserat på
avståndet mellan dem [6]. Exkluderingen gjordes med flera gränsdragningar
inom ett ökande intervall om 0,5 km inom ramen 1-5 km. Resultaten från
försöken finns i kapitel 4 Resultat nedan.

2.3 Tillförlitlighet och validitet

Den data om restider som Google Maps API:er returnerar är approximerad
av Google. Google anger tre lägen för data som man kan få ut från deras
API. Dessa är:  best guess,  pessimistic och  optimistic. Standardläget är best
guess och är det läget som kommer att användas i applikationen [7].

Att restidsdata är approximerad av Google medför dock ett problem,
nämligen att det inte går att på ett helt tillförlitligt sätt verifiera denna då den
dels  är  baserad  på Googles  algoritmer  och dels  varierar  över  tid.  Istället
kommer  rimligheten  på  data  från  Google  att  analyseras  genom  att
stickprover  tas ut  och kontrolleras  mot Västtrafiks  beräknade restider  där
eventuella  avvikelser  dokumenteras  och  presenteras  i  kapitel  4  Resultat
nedan.

Data som erhålls från Googles API kommer också att genomgå en
validering innan den lagras i databasen. Valideringen i detta fallet innebär att
en kontroll görs om huruvida det går att beräkna en restidskvot utifrån det
svar som man får från Google Maps Directions API. För att detta ska vara

2 Ett hållplatspar består i detta fallet av en starthållplats och en sluthållplats för en resa.
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möjligt  så  måste  den  data  som  erhålls  från  Google  innehålla  minst  ett
element (eller steg) med både kollektivtrafik samt för bil. Utöver dessa så
kommer även validering av metadata att göras, nämligen att totala restiden
samt ressträckan för kollektivtrafik och bil ska vara högre än 0. Data som
inte motsvarar dessa förväntningar kommer att kasseras och en notering om
att  data  erhållits  som inte  kunnat  valideras  kommer att  göras i  systemets
loggar.

2.4 Etiska överväganden

Den data  som används  från  Västtrafik  är  inte  kopplad  till  någon enskild
person och är heller inte av den karaktären som skulle kunna medföra några
etiska dilemman. Detsamma gäller den data som erhålls från Google.
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3 Implementation
Mjukvaran  som implementerats  är  uppdelad  i  två delar, en  back-  och en
front-end.  Back-end  delen  i  sin  tur  är  uppdelad  i  ett  antal  mindre
komponenter som, alla  utom en (själva huvudprogrammet),  kan användas
som fristående program, om man nu skulle vilja göra det.

Genom denna uppdelning får man effekten av att hela systemet är
uppbyggd av flera så kallade microservices [8] som har möjligheten att köras
separat  och  till  och  med  fungera  som ett  eget  REST-API  med  minimal
omskrivning, om man skulle vilja bygga vidare på dessa.

3.1 Back-end

Back-end delen av mjukvaran består av flera program som interagerar med
varandra samt en databas. Huvudprogrammet som körs för att samla in data
är dataCollector och denna kommer att göra dagliga körningar (nattetid) med
hjälp av en Azure Function i Västtrafiks system.

Samtliga  delar  av  systemet  är  skrivna  i  programmeringsspråket
Python 3.  Alla programmen returnerar  data internt  strukturerad i  form av
python dictionaries som är så kallade associativa fält [9]. Eventuell data som
returneras  till  externa  program  kommer  att  vara  strukturerad  i  form  av
JSON-objekt [10].

dataCollector: Är huvudprogrammet som körs dagligen och samlar 
in data med hjälp av de andra programmen som sedan 
lagras i den databas som används av systemet (se avsnitt
3.1.2  Databasen på sida 15).

stopInfoRetriver: Används till att hämta data om hållplatser som 
sedan används dels i sökningen mot Google men också för att 
få viktig metadata om en sökt sträcka. Inom Västtrafik har 
nämligen varje hållplats ett specifikt nummer (så kallad GID) 
som kan användas för att få annan data från Västtrafiks 
system såsom exempelvis data om antal påstigande, 
avstigande och så vidare som är kopplad till hållplatsens GID 
i andra databaser som finns i Västtrafiks system.

dataRetrieverAndParser: Gör själva sökningen om en sträcka med  
hjälp av Google Maps Directions API samt strukturerar upp 
data som den samlat in.
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stopDistanceCalculator: Implementerar haversins formel, som 
beräknar det stora cirkelavståndet mellan två punkter med 
hjälp av dess koordinater. Används till att ta fram 
hållplatsdata från Västtrafik i de fall då stopInfoRetriever inte 
kan hitta någon Västtraikhållplats med hjälp av söktermen3 
för en start- eller slutpunkt för en sträcka. Hållplats hittas i det
fallet istället med hjälp av koordinater som man får från 
Google för start- och ändhållplats.

travelTimeQuotientCalculator: Används för att göra beräkningar på 
data som erhållits i en sökning. De beräkningar som utförs är 
framförallt restidskvoten men även metadata såsom restid och
distans för olika trafikslag tas fram här.

3.1.1 Datainsamling

Datainsamling  sker  med  hjälp  av  programmet  dataCollector  som  är
beskriven ovan. Det i sin tur är beroende av de andra back-endprogrammen
för att kunna samla in data som sedan lagras i en databas.

3 Söktermen är den sträng för start- eller slutmål för en sträcka som skickats in  av en 
användare, antingen direkt eller via en csv-fil.
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Illustration 3.1 : UML-diagram som visar back-enddelen av systemet



Ett  program (stopInfoRetriever)  används för att  hämta data om en
hållplats.  Detta  steget  är  nödvändigt  eftersom  Västtrafik  tyvärr  inte  har
implementerat några API:er för att kunna hämta data som de har om sina
hållplatser på ett enkelt  sätt.  Den lösning som finns för närvarande är att
exportera  hela  hållplatsdatabasen  till  en  csv-fil  och  använda  det  i
programmet  för  att  hämta  hållplatsdata.  Denna  filen  måste  också  hållas
uppdaterad manuellt,  något  som ska kunna göras via  Frond-end delen av
systemet.

dataRetriverAndParser  gör  sökningar  med  hjälp  av  Googles
Directions  API,  anropar  travelTimeQuotient,  som  gör  nödvändiga
uträkningar baserat på den data som returneras av Google, och strukturerar
slutligen  upp  denna  i  en  python  dictionary  för  vidare  behandling.  Ett
exempel på hur en respons från Google Maps Directions API ser ut finns i
Bilaga 1 nedan.

3.1.2 Databasen

Data  som samlas  in  av back-enden lagras  i  en NoSQL-databas  av  typen
MongoDB  [11]. Exempel på hur data som lagras i databasen är strukturerad
finns i Bilaga 2 nedan.

3.2 Front-end

Fron-enddelen består av en webbapplikation, även den, skriven i Python med
hjälp av ramverket Dash [12], och används för att dels ladda upp csv-filer till
back-enden där  sträckorna som man önskar  söka  finns,  men även för  att
erbjuda ett interface som kan interagera med den databasen som byggts upp.

Här kan en användare göra sökningar i databasen för att hämta den
data  som  samlats  in  för  att  sedan  visualisera  och  analysera  denna  eller
exportera  till  en fil  som kan användas  för vidare analys  i  andra verktyg,
exempelvis Microsoft Excel och Power BI.
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Implementationen  av  front-end  tillämpar  designmönstret  model-
view-controller  (se Illustration 3.2 nedan).  app  innehåller Dashramverkets
appserver som är nödvändig för alla applikationer skrivna i Dash. Alla andra
komponenter  i  vyn  är  beroende  av  den  eftersom  komponenter  i  Dash
interagerar med systemet via callbacks till appservern där dashkomponenter
kan agera både som input och output. Ett exempel på hur en sådan callback
kan se ut visas i Illustration 3.3 nedan.

                                                      16(28)

Illustration 3.2 : UML-diagram som visar front-enddelen av systemet



dataRetriever,  som  finns  i  modeldelen  är  den  komponenten  som
interagerar  med  databasen.  Här  byggs  queries  upp  dynamiskt  och  data
struktureras upp i ett pandas DataFrame innan den returneras [13]. 

                                                      17(28)

Illustration 3.3 : En mycket enkel dashapplikation



4 Resultat

4.1 Det färdiga systemet

Ett system som uppfyller de i förväg uppsatta målen har erhållits. Det finns
numer mjukvara som körs på en av Västtrafiks servrar som samlar in data
från Google, beräknar restidskvoter för sträckor utifrån denna data och lagrar
den tillsammans med annan metadata i en databas.

Utöver ovanstående har en dashboard utvecklats som kan användas
för att interagera med databasen samt det förstnämnda programmen ovan för
att  ta  fram data  från  databasen samt  ställa  in  sökparametrar  för  framtida
insamling av data.

4.2 Verifikation och validering av data

Stickprov gjordes  på  data  som samlats  in  under  en dagskörning.  Av 916
element som samlats in undersöktes 50 stycken av dessa, vilket motsvarar
5,5 % av den data som samlades in under den dagskörningen.

Genomsnittlig  avvikelse  i  antal  sekunder  var  -37,204,  vilket
motsvarar en genomsnittlig avvikelse på 2,05 % av restiden som erhållits
från Googles API. Standardavvikelsen var 133,28 sekunder, vilket motsvarar
6,08 % av restiden som erhållits från Googles API. Detaljerad information
finns i Bilaga 3.

4.3 Avståndsexperimentet

Ett  program  skrevs  som  beräknade  antalet  hållplatskombinationer  att
exkludera  genom  att  räkna  ut  det  stora  cirkelavståndet  mellan  ett
hållplatspar. Programmet kördes 9 gånger där lägsta tillåtna avstånd mellan
två hållplatser stegrades i intervaller om 0,5 km mellan varje körning i ett
spann  mellan  1  till  5  km.  I  Tabell  4.1  nedan  visas  resultaten  från
körningarna.

4 Här subtraherades restiden från Google med restiden från Västtrafiks Reseplanerare dvs.
(restid Google – restid Västtrafik). Därav ett negativt värde.
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Minsta avstånd mellan hållplatser 3 km 3,5 km 4 km 4,5 km 5 km
Antal kombinationer (totalt)
Antal kombinationer att undersöka
Antal kombinationer att exkludera

95 804 944 95 804 944 95 804 944 95 804 944 95 804 944
95 503 992 95 427 778 95 345 250 95 257 462 95 163 234
300 952 377 166 459 694 547 482 641 710

Tabell 4.1: Resultaten från avståndsexperimentet

Minsta avstånd mellan hållplatser 1 km 1,5 km 2 km 2,5 km
Antal kombinationer (totalt)
Antal kombinationer att undersöka
Antal kombinationer att exkludera

95 804 944 95 804 944 95 804 944 95 804 944
95 743 150 95 695 234 95 638 296 95 574 110

61 794 109 710 166 648 230 834
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Figur 4.2 : Graf över hur antalet kombinationer att exkludera hänger 
ihop med minsta tillåtna avstånd mellan två hållplatser
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5 Analys

5.1 Verifikation och validering av data

Resultat från stickprov visade på att data som erhålls från Google är rimlig
och går att använda till att undersöka restidskvoter.

Medelvärdet och standardavvikelsen för restiderna på 1006,80 och
627,33 sekunder  för  Google  respektive  1044,00 och 675,57 sekunder  för
Västtrafik tyder på att det finns en variation med både korta och långa resor i
urvalet (se Bilaga 3).

Hursomhelst  så  var  viss  avvikelse  väntad  eftersom  Google  och
Västtrafik rimligtvis inte gör samma approximationer. Västtrafik utgår från
sin tidtabell och korrigerar för störningar i förväg endast när de är planerade
medan Google  exempelvis  använder  även historisk data  till  att  uppskatta
restiden [7].

5.2 Avståndsexperimentet

Hypotesen  om  att  man  kunde  få  ner  antalet  hållplatskombinationer  att
undersöka till  ett  mer  hanterbart  antal  baserat  på avstånd visade sig vara
falsk. Även när man ökar det minsta avståndet mellan två hållplatser till så
mycket som 5 km så exkluderade det endast 0,67 % av kombinationerna,
närmare bestämt 641 710 av 95 804 944 (presenterat i Tabell 4.1 ovan).

Från figur  4.2 kan man se att  antalet  kombinationer  att  exkludera
ökar linjärt när man ökar minsta tillåtna avstånd mellan två hållplatser och
att  denna  är  relativt  låg.  Detta  kan  tyda  på  att  Västtrafik  har  en  god
hållplatstäthet  samt  att  man,  såvida  antalet  exkluderade  kombinationer
fortsätter att öka linjärt, skulle behöva komma upp i avstånd som är en bra
bit  över  10  km  mellan  två  hållplatser  innan  man  kan  få  ner  antalet
kombinationer  till  ett  sådant  antal  att  det  blir  praktiskt  genomförbart  att
undersöka samtliga kvarvarande kombinationer.
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6 Diskussion
I  starten  på  projektet  var  tanken  att  man  skulle  använda  sig  av  Google
Distance  Matrix  API.  Distance  Matrix  API  är  ett  av  flera  API:er  som
tillhandahålls av Google Maps. Hypotesen från Västtrafiks sida var att man
kunde  göra  fler  sökningar  med  Matrix  API:et.  Detta  eftersom  det  från
Googles begränsningar framgick att man kunde göra 2 500 requests per dygn
gratis och 100 000 requests per dygn som mest, om man valde att betala för
sig.  Distance  Matrix  API:et  erbjuder,  till  skillnad  från  Directions  API:et,
möjligheten att söka upp till 25 origins och 25 destinations per request, i alla
fall i teorin  [7][14].

Men  tyvärr  så  visade  det  sig  att  Google  beräknar  requests  olika
beroende på vilket API som anropas. Distance Matrix API:et har förvisso en
gräns på max 2 500 gratisrequests per dygn men detta enbart om man söker
med en origin och en destination.  Om man söker  med flera  origins  eller
destinations  per  request  så  räknas  istället  antalet  element  som returneras.
Man kan alltså inte få ut fler än 2 500 origin/destination kombinationer per
dygn i gratisversionen eller 100 000 i betalversionen  [7][14].

Eftersom  Directions  API:et  returnerar  data  med  betydligt  högre
upplösning  föll  slutligen  valet  på  att  istället  använda  sig  av  denna  då
möjligheten att lagra större mängd metadata om varje sökt sträcka fanns.

Med detta i åtanke har jag svårt att se nyttan i att använda Distance
Matrix API:et. Om Google via Distance Matrix API:et erbjöd möjligheten att
söka fler sträckor i utbyte mot kostnaden av lägre upplösning så hade man
kunnat  se fördelen med denna i  vissa fall.  Men att  erbjuda exakt  samma
begränsning  i  antalet  sträckor  fast  returnera  data  med  mycket  lägre
upplösning är väldigt konstigt.

När det gäller tillförlitligheten av data som erhålls från Google API:er
så är det precis samma slutsats som dras som Wang och Xu tidigare kommit
fram till. Nämligen att Googles API:er ger tillförlitlig data och att det i sin
tur innebär att Google Maps Directions API går utmärkt att använda sig av
för räkna ut och analysera restidskvoter [3].

I  stickprovskontrollen  av  data  som erhållits  från  Google  och  som
sedan jämförts med Västtrafiks Reseplanerare så kunde vi se att det i regel
inte var några större avvikelser mellan de båda. Värt att notera dock är att
några  sträckor  hade  väldigt  höga  avvikelser,  som mest  14  minuter,  eller
motsvarande  35  %  av  restiden  från  Google.  Men  just  denna  avvikelse
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berodde inte  på att  Västtrafiks  beräknade restid  avvek från  Googles.  Vid
närmare undersökning av data som erhållits från Google visade det sig att
Google hade valt ett annat färdmedel. Närmare bestämt så valde Google en
resa med ett SJ Regionaltåg och Västtrafiks Reseplanerare valde resa med
Västtrafiks egna Västtåg, som tar betydligt längre tid. Här beror avvikelsen
således på att Google inte diskriminerar någon enskild kollektivtrafikaktör
såsom Västtrafik gör. Detta eftersom man inte kan resa på just denna avgång
med SJ:s Regionaltåg med en Västtrafikbiljett och Västtrafiks Reseplanerare
visar bara resor som omfattas av Västtrafiks biljetter. En sökning på samma
sträcka vid en annan tidpunkt på dagen resulterade i ingen avvikelse mellan
Google och Västtrafik (se Bilaga 3).

I två andra fall då avvikelsen var hög berodde det på att Västtrafik
hade planerat för störningar, vilket Google inte verkade ha gjort i detta fallet.
Här skulle ev. en sökning, om den hade genomförts närmare inpå avgången,
kunnat  resultera  i  en  mindre  avvikelse.  Detta  då  Google  gör  en
approximation baserad både på historisk data och live trafikdata, där livedata
ges större betydelse ju närmare sökt avgångstid är till nutid [7].

Hursomhelst  så är  det  väntat  att  det  skulle  finnas  vissa avvikelser
mellan data från Google och Västtrafik, framförallt för att Google använder
andra algoritmer för att approximera restidsdata. Det som testades här var
huruvida  data  från  Google  returnerade  rimliga  värden  som stämde  något
sånär  överens  med data  från  Västtrafik,  vilket  var  fallet.  I  systemet  som
utvecklats under arbetets gång jämförs Googles restidsdata för kollektivtrafik
med  Googles  data  för  biltrafik  och den  jämförelsen  ligger  till  grund  för
beräkningen  av  restidskvoten.  Eftersom  så  är  fallet  så  kommer  Googles
algoritmer för approximation att användas i båda dessa vilket gör att data
som samlats in av systemet i högsta grad blir användbar.
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7 Sammanfattning
Ett  system  för  att  inhämta  data  om  restider  från  Google  samt  beräkna
restidskvoter och annan metadata utifrån denna insamlade data har skapats.
Systemet gör dagliga körningar och lagrar inhämtad data i en databas hos
Västtrafik.

Till systemet finns också en dashboard som kan användas för att göra
sökningar i databasen som byggts upp och på så sätt hämta och analysera
önskad data, precis som målsättningen var från början.

Data som erhålls från Google har visats, både i tidigare rapporter och
så  även  i  denna,  att  hålla  hög  kvalitet  och  vara  en  tillförlitlig  källa  för
restidsdata.

7.1 Framtida arbete

Även om systemet är fullt  funktionellt  i  dagsläget så finns där ytterligare
utrymme till förbättring. Framförallt så finns det utrymme till förbättring i
Västtrafiks egna system som i dagsläget i många fall inte har några API:er
för att inhämta data från Västtrafiks egna databaser.

När det gäller själva systemet så finns störst utrymme till förbättring
på front-end-delen.  Dashboarden erbjuder idag begränsade möjligheter till
dataanalys vilket skulle gå att vidareutveckla ytterligare då Dash, vilket är
ramverket som dashboarden är skriven i, erbjuder flera verktyg till detta.

En  annan  aspekt  som  man  kan  jobba  vidare  med  är  att  hitta  ett
optimalt sätt att använda systemet på. I denna rapport beskrivs ett experiment
som försökte göra detta genom att selektera intressanta sträckor genom att ta
samtliga kombinationer5 och exkludera de där avståndet mellan hållplatserna
är väldigt kort. Tyvärr föll det inte väl ut. Men detta är verkligen en fråga
som bör jobbas vidare med, nämligen att reda ut vilka sträckor som man ska
undersöka. Ett sätt är att jobba med andra datakällor som Västtrafik har eller
kommer att ha inom en snart framtid. Ett exempel på en som kommer att
vara tillgänglig inom en snar framtid är data som kommer att samlas in av
kundräkningssystemet som Västtrafik är i färd att installera på samtliga sina
fordon. Denna data kommer att vara kopplad till en hållplats GID, som därav
avsiktligt  gjorts  till  en sökbar  parameter i  systemet  som beskrivs i  denna
rapport. Här skulle man alltså kunna göra sökningar på sträckor där man har
statistik på att de har många resenärer.

5 En kombination är ett par hållplatser som anger en start- och en ändhållplats för en resa.
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Ännu en sak där systemet som utvecklats kan komma till användning
är att man skulle kunna dela upp ett område i flera delområden och sedan
med hjälp av data från Statistiska Centralbyrån på hur många som bor i dessa
delområden ta fram områden som är mer intressanta än andra att beräkna
restidskvoter  för. Både mellan dessa delområden men även resor  från ett
visst delområde till exempelvis ett industriområde eller Centrum av en ort.
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Bilaga 1
Exempel på respons från Google Maps Directions API:
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Bilaga 2
Struktur på data som lagras i databasen:
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Bilaga 3
Data från stickprov av data som erhållits från Google. ”Restid Google” är
restiden i antal sekunder som erhållits från Google Maps Directions API och
”Restid Västtrafik” är restid i antal sekunder som erhållits från Västtrafiks
Replanerare (som finns på Västtrafiks webbplats).
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Från Till Tid för resdata Restid Google (s) Restid Västtrafik (s) Avvikelse (Google – Västtrafik) Avvikelse i % (Google/Västtrafik)
Alingsås statiom, Alingsås Centralstationen, Göteborg 2018-05-23, 23:59 2400 2400 0 0,00 %
Alingsås station, Alingsås Centralstationen, Göteborg 2018-05-23, 07:15 1560 2400 -840 35,00 %
Anekdotgatan, Göteborg Lilla Bommen, Göteborg 2018-05-23, 19:30 540 540 0 0,00 %
Anekdotgatan, Göteborg Lindholmen, Göteborg 2018-05-23, 07:15 660 720 -60 8,33 %
Backa Kyrkogata, Göteborg Vasaplatsen, Göteborg 2018-05-23, 16:30 1140 1260 -120 9,52 %
Beryllgatan, Göteborg Fiskebäcksskolan, Göteborg 2018-05-23, 17:15 300 300 0 0,00 %
Bifrost, Mölndal Pilgatan, Göteborg 2018-05-23, 07:15 900 960 -60 6,25 %
Brunnsparken, Göteborg Beryllgatan, Göteborg 2018-05-23, 19:30 840 840 0 0,00 %
Brunnsparken, Göteborg SKF, Göteborg 2018-05-23, 12:15 540 540 0 0,00 %
Brunnsparken, Göteborg Wieselgrensplatsen, Göteborg 2018-05-23, 12:15 420 420 0 0,00 %
Centralstationen, Göteborg Floda station, Lerum 2018-05-23, 07:15 1560 1560 0 0,00 %
Centralstationen, Göteborg Kungsbacka station, Kungsbacka 2018-05-23, 16:30 1560 1560 0 0,00 %
Chalmers, Göteborg Korsvägen, Göteborg 2018-05-23, 19:30 240 240 0 0,00 %
Chalmers tvärgata, Göteborg Angereds kyrka, Göteborg 2018-05-23, 07:15 1680 1920 -240 12,50 %
Eketrägatan, Göteborg Järntorget, Göteborg 2018-05-23, 12:15 1260 1260 0 0,00 %
Falköping resecentrum, Falköping Falköping Centrum, Falköping 2018-05-23, 19:30 540 540 0 0,00 %
Fritsla station, Mark Borås central, Borås 2018-05-23, 07:15 1080 1080 0 0,00 %
Frölunda Torg, Göteborg Centralstationen, Göteborg 2018-05-23, 19:30 1320 1320 0 0,00 %
Heden, Göteborg Snipen, Göteborg 2018-05-23, 12:15 1680 1620 60 -3,70 %
Hjällbo, Göteborg Alekärrsgatan, Göteborg 2018-05-23, 07:15 420 420 0 0,00 %
Högsbogatan, Göteborg Kapellplatsen, Göteborg 2018-05-23, 16:30 540 540 0 0,00 %
Hönö Pinans färjeläge, Öckeö Lilla Varholmen, Göteborg 2018-05-23, 19:30 720 720 0 0,00 %
Landmilsgatan, Göteborg Fiskebäcksskolan, Göteborg 2018-05-23, 19:30 960 960 0 0,00 %
Lindholmen, Göteborg Backadalsmotet, Göteborg 2018-05-23, 07:15 720 720 0 0,00 %
Lindholmen, Göteborg Domkyrkan, Göteborg 2018-05-23, 12:15 720 720 0 0,00 %
Medicinaregatan, Göteborg Chalmers, Göteborg 2018-05-23, 07:15 120 120 0 0,00 %
Musikvägen, Göteborg Scandinavium, Göteborg 2018-05-23, 16:30 1140 1200 -60 5,00 %
Mölnlycke företagspark, Härryda Brunnsparken, Göteborg 2018-05-23, 07:15 1140 1140 0 0,00 %
Nordstan, Göteborg Eriksbergstorget, Göteborg 2018-05-23, 07:15 900 900 0 0,00 %
Nordstan, Göteborg Hjalmar Brantningsplatsen, Göteborg 2018-05-23, 19:30 300 300 0 0,00 %
Redbergsplatsen, Göteborg Centralstationen, Göteborg 2018-05-23, 12:15 480 480 0 0,00 %
Rödesund torg, Karlsborg Skövde resecentrum, Skövde 2018-05-23, 07:15 3060 3240 -180 5,56 %
Sahgrenska Huvudentré, Göteborg Krokslätts torg, Mölndal 2018-05-23, 07:15 720 720 0 0,00 %
Skollyckan, Mölndal Kållered station, Mölndal 2018-05-23, 07:15 300 300 0 0,00 %
Snipen, Göteborg Linnéplatsen, Göteborg 2018-05-23, 16:30 1200 1260 -60 4,76 %
Snipen, Göteborg Linnéplatsen, Göteborg 2018-05-23, 19:30 1740 1860 -120 6,45 %
Snipen, Göteborg Stenpiren, Göteborg 2018-05-23, 12:15 1740 1680 60 -3,57 %
Solängen, Vänersborg Boteredsvägen, Vänersborg 2018-05-23, 07:15 960 960 0 0,00 %
Solängen, Vänersborg Boteredsvägen, Vänersborg 2018-05-23, 12:15 960 960 0 0,00 %
Spaldingsgatan, Göteborg Brunnsparken, Göteborg 2018-05-23, 16:30 660 720 -60 8,33 %
Stenpiren, Göteborg Lindholmspiren, Göteborg 2018-05-23, 07:15 300 300 0 0,00 %
Studiegången, Göteborg Sahlgrenska Huvudentré, Göteborg 2018-05-23, 16:30 1500 1620 -120 7,41 %
Surte station, Surte Göteborg Central, Göteborg 2018-05-23, 23:59 840 840 0 0,00 %
Svingeln, Göteborg Björsared, Göteborg 2018-05-23, 12:15 1380 1320 60 -4,55 %
Södra torget, Borås Kristineberg 2, Borås 2018-05-23, 19:30 180 180 0 0,00 %
Temperaturgatan, Göteborg Mölndal sjukhus, Mölndal 2018-05-23, 19:30 2280 2160 120 -5,56 %
Trumpetvägen, Skövde Tingsrätten, Skövde 2018-05-23, 12:15 660 660 0 0,00 %
Vågmästareplatsen, Göteborg Brunnsparken, Göteborg 2018-05-23, 16:30 420 420 0 0,00 %
Väderilsgatan, Göteborg Mölnlycke företagspark, Härryda 2018-05-23, 07:15 1980 2220 -240 10,81 %
Ättehögsgatan, Göteborg Kungsportsplatsen, Göteborg 2018-05-23, 19:30 1080 1080 0 0,00 %
Medelvärden 1006,80 1044,00 -37,20 2,05 %
Standardavvikelse 627,33 675,57 133,28 6,08 %
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