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Abstract 

The constant expansion of Stockholm’s public transportation infrastructure makes the 

continuous assessment of passengers’ internal movement a necessity. The aim of this 

bachelor thesis is to propose a verified model for data collection, which will be used in 

the future for the evaluation of two elevator-based transportation solutions. 

To achieve this, the author had performed a simulation analysis. Data for this thesis 

derived from a feasibility study in a subway station, as well as from information 

provided by Stockholm’s public transportation (SL) company. The collected data 

provided an overview of the elevating system capacity and the number of travelers that 

can be served by the lifts. 

After the completion of the simulation process, a general model for data collection was 

proposed. Furthermore, recommendations regarding the number of passengers per 

elevator car and the number of required elevator cars in order to serve the queuing 

travelers were made. 

In order to validate the data collection, there should be a close cooperation between 

companies and stakeholders in the development of the simulation model. Stakeholders 

are affected and can affect the process; therefore they should be actively involved in the 

development phase. In the examined simulation model, the lack of cooperation 

negatively affected the credibility of the simulation outcome. Lastly, more data analysis 

will provide higher levels of credibility. 

Through this bachelor thesis, the author seeks to contribute to the research community 

by examining a novel transportation system, and to offer guidance to SL’s top 

management for future development of subway stations. In addition, it can provide the 

basis for future studies to establish how important accurate input data is for a credible 

simulation results. 

Introducing a new way to transport travelers can contribute to a sustainable society and 

provide companies a competitive advantage. Moreover, it can increase awareness, 

regarding the importance of credible input data in the simulation process. 

Keywords: Simulation analysis, Stockholm Public Transport (SL), data collection 

model, concept evaluation, credibility.  



 

 

Sammanfattning 

Den ständiga tillväxten i Stockholms kollektivtrafiks infrastruktur gör att en utveckling 

av resenärernas interna rörlighet är en nödvändighet. Syftet med detta examensarbete är 

att föreslå en verifierad modell för datainsamling, som kommer användas i framtiden i 

utvärdering av två hissbaserade transportlösningar. 

För att uppnå detta, har författaren utfört en simuleringsstudie. De data som används 

kommer från en förstudie till den aktuella tunnelbanestationen, samt information som 

tillhandahålls av Stockholms kollektivtrafik (SL). De insamlade uppgifterna ger en 

översikt över hissystemets kapacitet på antal resenärer som kan betjänas av hissar. 

Efter slutförandet av simuleringsprocessen har en generell modell för datainsamling 

föreslagits. Vidare har rekommendationer på antalet passagerare per hisskorg och 

antalet hisskorgar som behövs för att betjäna de köande resenärerna föreslagits. 

För att validera datainsamlingen ska företag och intressenter som är inblandade i 

framtagande av simuleringsmodellen samarbeta för ett trovärdigt resultat. I 

simuleringsmodellen saknades det samarbete vilket bidrog till att simuleringsresultatet 

inte vart trovärdig, fler analyser bör uppföras för ett trovärdigt resultat. 

Genom detta examensarbete syftar författaren att bidra till forskarsamhället genom att 

undersöka ett nytt transportsystem, samt att erbjuda vägledning till SLs högsta ledning 

för framtida utveckling av tunnelbanestationer. Dessutom kan det ge en grund för 

framtida studier att etablera hur viktig en korrekt input av data är för ett trovärdigt 

simuleringsresultat. 

Att införa ett nytt sätt att transportera resenärer kan bidra till ett hållbart samhälle och ge 

företagen en konkurrensfördel. Dessutom kan det öka medvetenheten, om vikten av 

trovärdiga indata i simuleringsprocessen. 

 

Nyckelord: Simuleringsstudie, Stockholms Lokaltrafik (SL), datainsamling, verifiering, 

validering. 

 
 



 

1 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Stockholms lokaltrafik ............................................................................................ 2 
1.1.1 SL Deep station ............................................................................................... 2 
1.1.2 Hissplanering ................................................................................................... 3 

1.2 Hisstandarder .......................................................................................................... 3 
1.3 Articulated Funiculator ........................................................................................... 4 

1.4 Problembeskrivning ................................................................................................ 4 
1.5 Syfte ........................................................................................................................ 5 

1.7 Avgränsningar ........................................................................................................ 5 

2. Teoretisk referensram ................................................................................................... 7 
2.1 Datainsamling ......................................................................................................... 7 
2.2 Simulering .............................................................................................................. 8 
2.4 Verifiering och Validering...................................................................................... 9 

2.5 Flödeslayout ......................................................................................................... 11 

3. Metod .......................................................................................................................... 13 
3.1 Inledning ............................................................................................................... 13 
3.2 Datainsamling ....................................................................................................... 14 

3.2.1 Litteraturstudier ............................................................................................. 14 

3.3 Simuleringsstudie ................................................................................................. 16 

3.4 Reliabilitet ............................................................................................................ 17 
3.5 Validitet ................................................................................................................ 18 

3.6 Metoddiskussion ................................................................................................... 19 

4. Modell för effektiv datainsamling .............................................................................. 20 

5. Antaganden ................................................................................................................. 22 

5.1 Simuleringsobjekt ................................................................................................. 22 
5.1.1 Simuleringsparametrar .................................................................................. 22 

5.1.2 Simuleringsvariabler ...................................................................................... 22 

6. Resultat ....................................................................................................................... 23 

6.1 Insamlad data ........................................................................................................ 23 
6.1.1 Rusningstimme .............................................................................................. 24 
6.1.2 Evakuering ..................................................................................................... 25 

6.2 Blackbox ............................................................................................................... 27 

6.2.1 Flödesschema ................................................................................................ 28 
6.3 Simulering ............................................................................................................ 29 

6.3.1 Scenario 1 - Konventionella hissar ................................................................ 30 
6.3.2 Scenario 2 - Articulated Funiculator ............................................................. 32 

6.4 Layout ................................................................................................................... 34 

7. Analys och diskussion ................................................................................................ 37 
7.1 Datainsamling ....................................................................................................... 37 

7.1.1 Evakuering ..................................................................................................... 38 
7.2 Simulering ............................................................................................................ 39 
7.3 Layout ................................................................................................................... 41 

7. Slutsats ........................................................................................................................ 43 
7.1 Generella implikationer ........................................................................................ 44 



 

2 

 

7.2 Praktiska implikationer ......................................................................................... 44 
7.3 Rekommendation för fortsatta studier .................................................................. 44 

Referenser ....................................................................................................................... 45 
Figurförteckning ......................................................................................................... 49 

Tabellförteckning........................................................................................................ 49 

Bilagor .............................................................................................................................. 1 
 



 

1 

 

1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund på problemet som kommer behandlas i denna 

simuleringsstudie med avseende på transportsystemet Articulated Funiculator. Kapitlet 

kommer mynna ut i ett syfte med tillhörande frågeställningar och avgränsningar. 

I en föränderlig värld kan ett nytt transportsystem för hissar och gods vara en brytpunkt 

på en lång historia med konventionella hissar. Idag finns de vanliga konventionella 

hissar som upptar ett schakt, med en hisskorg som kör i båda färdriktningarna. Det 

studien vill vissa är ett nytt transportsystem kallat Articulated Funiculator som är ett 

enda system med hissar som går i en färdriktning, liknande ett tåg. ”System” kan 

förklaras som en samling föremål som samverkar för att nå ett gemensamt mål (Law, 

2007). Det kan exempelvis vara kunder som anländer till en servicestation och dessa 

samverkar för ett mål. Simulering används när systemets beteenden behöver analyseras 

och beskrivas vid införande av nya system eller för att kunna mäta utslag vid 

förändring. (Banks, 1998). När ett företag planerar att utföra förändringar i sin 

verksamhet kan problem uppstå, det kan vara svårt att förutse effekten av olika 

förändringar. Simuleringsprogram används med stor fördel för att kunna analysera och 

utveckla flöden och layouter. Simuleringsmodellen kan spegla verkligheten och 

undersöka olika scenarier för att söka efter önskade effekter innan implementering görs 

(Harrell & Tumay, 1995). Skulle simuleringsmodellen enbart spegla ett icke existerande 

system ska modell enbart jämföras med det antaganden som framtagits av de som 

efterfrågar simuleringen (Nordgren, 1995). 

 

Denna studie kommer att bidra med en ökad förståelse för hur ett projekt som är under 

uppbyggnad kan använda sig av datainsamling vid en simulering för att få fram ett 

resultat som påvisar om det tänkta projektet är värt att lägga resurser på. Det har varit 

svårt att i befintlig forskning hitta information om trovärdigheten när ett system som 

inte existerar ska simuleras. Studien ämnar titta på om transportsystem med hisskorg är 

effektivt vad gäller tidsoptimering och evakuering, Bukowski (2010) kan bekräfta att 

utrymningstider kan minskas med hjälp av hiss som färdsätt. Att använda sig av hiss 

som färdsätt istället för trappor vid utrymning kommer enligt Sharma (2008) vara 

betydligt bättre eftersom resenärer känner sig trötta efter 5 minuter i en trappa och 

funktionshindrade resenärer får kämpa när de måste gå i en trappa. Vissa 

funktionshindrade kan inte använda sig av trappa och då ökar tiden det tar att evakuera. 
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1.1 Stockholms lokaltrafik 

Stockholms lokaltrafik går under benämningen SL och har ett övergripande ansvar vad 

gäller tillgången till en väl utbyggd, lättillgänglig och pålitlig lokaltrafik, det vill säga 

resor med tunnelbana, bussar, pendeltåg och lokalbanor. Lokaltrafiken ska finnas för 

alla som bor eller besöker Stockholms län. SL arbetar för att fler ska välja lokaltrafik 

och lämna bilen hemma, SL vill kunna erbjuda en prisvärd resa med god kapacitet och 

kvalitet. Med drygt en miljon resenärer per dag är tunnelbanan den som har flest 

resenärer i SL-trafiken. Tunnelbanan går ofta för att balansera antalet resande (SL, 

2014). Antalet resor med kollektivtrafiken beräknas öka med ca 10 % till år 2020 

(Trafikplan 2020, Sid. 48). 

 

1.1.1 SL Deep station 

För att SL ska kunna balansera upp antalet resande även i framtiden är nya sträckor med 

tunnelbanan under projektering. De stationer som är av intresse vid utbyggnaden av 

tunnelbanelinjen är Sofia och Nacka som kommer byggas långt under marknivån, dessa 

beräknas vara i bruk 2030. Lösningen som är tänkt att användas istället för rulltrappor är 

snabbgående hissar, eftersom det skulle ta 5 minuter att åka rulltrappor upp från 

plattformen. Tanken är att konventionella hissar ska användas i stället, en resa med dem 

tar 30 sekunder. Hisskorgens kapacitet är tänkt att rymma 30 - 40 personer vardera. 

Konventionella hissar tar mycket utrymme och kan därför inte anordnas direkt från 

plattformen, vilket gör att det vid en byggnation blir en mellantransport till ett 

ovanliggande plan med hisschakt eller hisschakt i ytterkanterna ovanför plattformen. 

Hissarna kommer troligtvis gå från ovanliggande plan upp till en biljetthall som ligger 

vid marknivå. Säkerhetskraven som SL ställer är att två fullastade tåg ska kunna 

utrymmas samtidigt. När en station blir att utformas med hiss som enda medlet att ta sig 

upp till marknivå ställs det höga krav så förflyttningarna blir effektiva. Måtten och 

hastigheten för hissarna är under utredning då det kommer vara en betydligt högre 

belastning på transportsystemet år 2030 jämfört med dagens. Hastigheten på en hiss 

rekommenderas bli ca 3 m/s (Trafikförvaltningen, 2013;Trafikförvaltningen, 2014). 

Denna hastighet har Tyréns en vision att höja ytterligare med transportsystemet 

Articulated Funiculator för att påvisa en bättre effektivitet vad gäller transport av 

resande upp till marknivå. Med hjälp av studiens datainsamling ska en simulering kunna 

genomföras och undersöka om transportsystemet Articulated Funiculator är ett 
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effektivare system än användandet av konventionella hissar.   

 

1.1.2 Hissplanering 

I Nacka förstudien undersöks alternativ till tunnelbanan. Där har två alternativa 

placeringar av konventionella hisschakt identifierats, ett ovanliggande plan i vardera 

änden av plattformen som är avskilda ifrån varandra samt ett ovanliggande plan ungefär 

mitt över plattform. Förflyttning från plattformen till det ovanliggande planet ska ske 

med minst fyra rulltrappor och två hissar från vardera plattformsänden. Det är Plan- och 

bygglagen, (SFS 2010:900) PBL, med dess föreskrifter och Boverkets byggregler, (BFS 

2013:14) BBR 20, som anger grundkraven för att dimensionera utrymning. När man 

sätter ett ovanliggande plan ovanför plattformen visar SL en första beräkning att sju 

konventionella hissar med en kapacitet på 40 personer och en trappa med 6 meters 

bredd klarar utrymningsbehovet från plattformen upp till ovanliggande plan, där 

ansluter ett hisschakt med 8 – 10 konventionella hissar som tar resenärerna upp de sista 

80 meterna. För två separata ovanliggande plan/hisschakt klarar fyra hissar à 40 

personer och en trappa med 4 meters bredd i vardera uppgången utrymningsbehovet. 

 

När en station med hissar väljs som alternativ istället för rulltrappor, finns två alternativ 

för utrymning: 

 Hissar med anslutande utrymningstrappa.  

 Hissar och separata utrymningsvägar till tidigare arbetstunnel 

(Trafikförvaltningen, 2013; Trafikförvaltningen, 2014) 

 

1.2 Hisstandarder 

Den svenska standarden för hissanvändning är en förutsättning för utvecklingen av ett 

nytt transportsystem, en nödvändighet för en hög kvalitetsnivå på minsta kravet 

gällande användandet av hiss. Detta bidrar till en högre säkerhet och ett godkännande 

vad gäller produktutveckling.  

 

Hisskorgens storlek är beroende på antalet resande personer i hissen och finns beskrivet 

i bilaga 9. Hissdörrar rekommenderas ha en fri höjd på 2 meter och öppnas horisontellt. 

Genom en signal eller en belyst signal " hissen är här " förbereds användaren att hissen 

finns tillgänglig (SIS, 2010).  
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1.3 Articulated Funiculator 

Tyréns AB är ett kvalificerat konsultföretag som anses som ett av Sveriges ledande 

företag inom samhällsbyggnad. Tyréns är stiftelseägt och har en stark ekonomisk 

stomme för att kunna satsa kraftfullt och långsiktigt både vad gäller forskning, 

utveckling och medarbetarutveckling (www.tyrens.se).    

 

Articulated Funiculator är ett nytt system under utveckling för vertikala transporter i 

höghus och diktades ihop när en grupp ingenjörer från företaget Tyréns i Sverige, reste 

med en linbana upp till en utsiktsplats i Hong Kong. De fick idén att förvandla en 

linbana till ett vertikalt transportsystem i en hög byggnad. Patrik Sveder förklarar att 

syftet med transportsystemet är att reducera restiden för resenärerna, öka systemets 

kapacitet, minska energiförbrukningen och öka den användbara ytan genom att flytta 

schakten ut ifrån mitten av byggnaden. Idén är fortfarande under utveckling och en 

projektgrupp inom Tyréns arbetar vidare med utvecklingskonceptet. Då Articulated 

Funiculator främst är tänk att användas i mycket höga hus kommer ett koncept ges till 

SL som stödjer en loop istället för flera som kommer behövas i höghus. 

 

I Tyréns projektet ingår flera aktörer och intressenter som förutom Tyréns och SL är 

PLP Architects i London och olika ämnesstudenter. Studenterna har blivit tilldelade 

olika problemområden beroende på studieinriktning.  

 

1.4 Problembeskrivning 

Företaget Tyréns AB har tagit fram ett nytt transportsystem kallat Articulated 

Funiculator. Man kan med en enklare förklaring säga att det är ett nytt alternativt system 

för att transportera människor och gods i byggnader. Systemet förväntas klarar vertikala 

transporter (hissar), horisontella transporter och allt där emellan. Fallet som ska stå som 

grund för denna studie är Stockholms Lokaltrafik (SL) som ska bygga ut 

tunnelbanelinjerna. Vissa av stationerna kommer att ha en lyfthöjd om ca 100 m, vilket 

ställer vissa krav på persontransporten. Här handlar det om att få fram en eller flera 

lösningar om hur systemet skall utformas. Det blir en topp i systemet varje gång ett tåg 

kommer till stationen och människorna som kliver av skall ta sig vidare till markytan 

och som vanligt så vill man inte stå och vänta.  Det SL vill ha hjälp med är logistiken 

och då i form av förflyttning av människor. Studien ska i samarbete med Tyréns få fram 
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en eller flera förslag på layouter, hur tunnelbanans plattform skulle kunna se ut för att 

passa hisslösningen och lösningsförslag hur de bäst simulerar fram förflyttning av 

människor, här pratar vi kapaciteten på systemet, storlek på vagnarna, transporttid, hur 

tätt avgångarna ska gå osv. Lösningsförslagen som tas fram ska även kunna användas 

till fler simuleringsfall i företaget.   

 

1.5 Syfte 

Syftet är att skapa en generell datainsamlingsprocess för användning vid 

simuleringsstudier. Utvärdera effektiviteten i ett eller flera transportsystem.  

 

En simuleringsmodell av transportsystemet bör skapas utifrån datainsamlingen, med 

stöd av simuleringsmodellen kan transportsystemet utvärderas. Med hjälp av 

simuleringen kan studien titta närmare på hur länge resenärer får stå i kö och vänta 

innan de betjänas av transportsystemet. 

 

1.6 Forskningsfrågor 

 Hur kan datainsamlingsprocessen till en simuleringsstudie valideras?  

 Hur kan simulering användas för att utvärdera vilket transportsystem som är 

effektivast vid förflyttning av människor?  

 

1.7 Avgränsningar 

Studien behandlar endast fallet som berör SLs efterfrågan ifrån företaget Tyréns AB där 

studien genomförts. Transportsystemet som modelleras består av ett antal processteg. I 

denna studie har modellen begränsats till att innefatta följande data:  

 Antal på- och avstigande resenärer.  

 Transporttiden i systemet.  

Denna simuleringsstudie kommer endast titta på fallet gällande Sofia stationen som 

beräknas bli mellan 80 – 100 meter djup. 

 

Vid uppbyggandet av en simulering ska avancerade och tidskrävande modeller 

undvikas. I byggandet av simuleringsmodellen har en avgränsning skett, ingen 

information om modellens uppbyggnad kommer tas upp. Det resultatet som modellen 
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ger kommer analyseras. I analysen utvärderades den utdata som simuleringsmodellen 

gav, utifrån det indata som användes i modellen.  

 

Mer tid har lagts på verifiering och valideringen av datainsamlingen. Vilket har bidragit 

till att en avgränsning gjorts med simuleringen. Tiden för arbetet har varit begränsat 

vilket fått som följd att exempelvis kostnader har utelämnats. Om mer tid hade lagts på 

byggandet av simuleringsmodellen hade resultatet kunnat bli annorlunda, simuleringen 

hade kunnat bli mer detaljerad och trovärdig, hisskorgens kapacitet hade kunnat 

utvärderas.   

 

Det som kommer användas från konventionella hissar är hisstandarder gällande 

hissdörrar, hisskorgens storlek, antalet personer i hissen. Denna standard följs för en 

högre kvalitet i de rekommendationer som ges i användandet av transportsystemet 

Articulated Funiculator.   



 

7 

 

2. Teoretisk referensram 

I följande kapitel ges en teoretisk bakgrund av studien. Här beskrivs simulering och 

relevanta begrepp och teorier.  

2.1 Datainsamling 

När man ska bygga en simuleringsmodell är en av de största utmaningarna 

datainsamlingen. All data som samlas in ska vara analyserat och bearbetat för att så 

korrekt data som möjligt ska kunna återges i modellen. Oväsentlig data ska uteslutas, 

det kommer resultera i felaktig och ogiltig utdata (Greasley, 2004). Ett första steg vid 

insamling av data är att börja med den informationen som finns att tillgå och sedan 

stegvis samla in mer detaljerad information. Därefter samlas information om hur lång 

tid delprocesser och förflyttningarna tar. För att skapa en helhetssyn över systemet 

rekommenderas att ett flödesdiagram skapas (Harrell & Tumay, 1995). De data som 

samlats in kan användas på två sätt, för att utforma en processkarta eller skapa en 

simuleringsmodell (Greasley, 2004). De data som ska användas är det som kommer 

driva modellen framåt, det är indata som kan kontrolleras i modellen (Harrell & Tumay, 

1995). 

 

Ett arbetssätt för insamling av data är observationer och kan ske genom tidsstudier för 

att titta på om parametrar och variabler till simuleringen är giltiga (Greasley, 2004). 

Skulle det inte finnas data bör beslut tas om simuleringsmodellen ska byggas på 

teoretiska fördelningar med förekommande avvikelser eller om historisk data finns att 

tillgå (Harrell & Tumay, 1995). Om ingen historisk data finns att tillgå och en 

observation är omöjlig kan data samlas in genom att genomföra intervjuer med berörda 

personer eller genom diskussion med innehavaren av systemet. Det kan vara 

resurskrävande både vad gäller tid och pengar när data ska samlas in och byggandet av 

simuleringsmodellen ska starta, därför kan det behövas mycket folk när rätt sorts data 

ska samlas in. Det kan vara besvärligt och därför är det viktigt att göra rätt bedömning 

och avvägning av alla processer i systemet så att projektet blir klar i tid till en rimlig 

kostnad (Greasley, 2004).  
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2.2 Simulering 

För att kunna lösa verkliga problem är simulering ett oersättligt tillvägagångssätt enligt 

Banks (1998). När ett system är för stort och komplex att tillämpas används simulering 

för att möjliggöra en överblick. Man tittar var möjliga flaskhalsar kan finnas och skapar 

modeller för att effektivisera systemet. Simuleringsmodeller är till för att efterlikna det 

verkliga systemet och genom att variera parametrarnas variabler och titta vad det blir för 

effekter kan tänkbara lösningar och förbättringar identifieras. Förutom att förbättra ett 

komplext system med simulering, kan simuleringen med stor fördel även användas om 

ett system är alltför kostsamt, tidskrävande och farligt för att testa i verkligheten. Med 

hjälp av simulering kan system som inte är befintliga testas i modellen för att se om det 

är genomförbara i ett verkligt system. En simulering som är kostsam och tidskrävande 

bör inte genomföras om tidsramen är kort och om finansieringen är dålig (Banks et al., 

2001). 

 

En simuleringsmodell kan förklaras som en modell man bygger i datorn och som ska 

byggas så att det efterliknar det verkliga systemet i så stor utsträckning det går. 

Simulering används för att skildra och undersöka det verkliga systemet. Utifrån det kan 

man testa modellen flera gånger och observera vad testerna ger för utslag, positivt eller 

negativt. Man kan behöva göra olika scenarier och köra dessa i simuleringsmodellen i 

en eller flera bestämda tidsperioder för att kunna analysera tillförlitligheten. När man 

genomfört simuleringen och samlat det data simuleringen kommit fram till genomförs 

statistiska analyser där man säkerhetsställer tillförlitligheten i modellen (Greasley, 

2004). Eftersom simuleringen är i behov av relevant och korrekt data kan en simulering 

inte genomföras om parametrar saknas, modellen kan inte verifieras och valideras vilket 

resulterar i att experimentet inte blir trovärdigt. Banks (2001) anser att det är viktigt att 

ta reda på vad det finns för förväntningar av simuleringen och informera att 

användandet av en simuleringsmodell inte fullständigt kan svara för det verkliga 

systemet och lösa alla problem (Banks et al., 2001).  

 

Det behövs en balans mellan inblandade parter för att kunna få rätt parametrar i 

simuleringen och sedan kunna utläsa fördelarna av det resultat man får av simuleringen. 

En simuleringsmodell kräver därför ofta att det är flera personer inblandad i arbetet för 

att nå ett lyckat resultat (Greasley, 2004). 
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Skulle simuleringsmodellen enbart spegla ett icke existerande system ska modell 

jämföras med det antaganden som framtagits. Vill man att simuleringen ska vara 

användbar krävs det en hög kvalité på det indata som man förser modellen med. Ger 

man modellen dålig indata blir resultatet även det dåligt. Ju mer komplex modellen är 

desto mer information behövs för att rätt variabler ska dokumenteras till rätt 

användningsområde och funktion. Finns det möjligheter så se till att förklara det som 

utförs så det blir logiskt (Nordgren, 1995).  

 

Då ett simuleringsprojekt ska genomföras är det viktigt att ha en klar struktur på hur 

arbetet ska läggas upp. Som riktlinje kan arbetet delas upp i följande steg: 

• Formulera mål och begränsningar med simuleringsprojektet.  

• Samla in och analysera data till modellen. 

• Bygg en modell. 

• Utför experiment i modellen.  

• Dokumentera och presentera resultaten (Harrell & Tumay, 1995). 

 

2.4 Verifiering och Validering 

Den relevanta frågan när man skapar en modell är om den är trovärdig, det gäller att 

bygga en modell där man kan lita på det resultat som ges. Genom att använda sig av 

metoderna validera och verifiera kan trovärdigheten styrkas. Innan en giltig 

simuleringsmodell är klar kommer flera versioner av modellen behöva skapas för att 

kunna erhålla en tillfredsställande modell. Modellen bör utvecklas per ändamål och en 

ny giltig modell skapas och anpassas till varje nytt ändamål för att skapa trovärdighet. 

För att se modellens lämplighet bör ett antal experiment utföras för att kunna avgöra 

modellens giltighet inom ett visst intervall. Det är tidsintervallen av variabler i modellen 

som avgör hur trovärdig modellen är och som underlag använder man i 

utvecklingsprocessen sig av verifiering och validering (Sargent, 2005).  Enligt Sturrock 

(2012) är verifiering och validering ett viktigt steg när en simuleringsmodell skapas för 

att kunna avgöra om modellen återspeglar verkligheten och tar hänsyn till parternas 

efterfrågan (Sturrock, 2012). Sargent (2005) rekommenderar att tester och utvärderingar 

görs på den avsedda simuleringsmodellen tills den anses vara giltig för den avsedda 

tillämpningen (Sargent, 2005). 
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Vid en verifiering undersöks programmet som utför simuleringen ifall den utför det som 

var tänkt när koden skrevs (Banks, 2004). Vid verifiering av en simuleringsmodell är 

det viktigt att se till att de indata som ska in i modellen är korrekt (Nordgren, 1995). 

Verifieringsprocessen är enligt Sturrock (2012) en lämplig och nödvändig process i en 

datasimulering.  Detta för att kunna vara överens om de valda parametrarna genom hela 

simuleringsprocessen och att de variabler som sätts in i parametrarna är korrekta. 

Användaren av simuleringen går igenom funktionerna i simuleringsmodellen steg för 

steg i processen för att få en korrekt modell. Detta kan ge ny kunskap och en ökad 

förståelse varför systemet beter sig olika beroende på förhållanden. Denna steg för steg 

process gör att det går snabbare att finna fel som kan uppkomma i modellbyggandet, då 

det bara är att backa ett steg för att finna felet. På det visset kommer simuleringen bli 

kontrollerad genom hela processen och helheten kommer ge ett bra utslag (Sturrock, 

2012). 

 

Sturrock (2012) rekommenderar att delar av modellen byggs och att modellen verifieras 

allt eftersom utvecklingsprocessen pågår för att möjliggöra en giltig modell. Detta 

bidrar till att arbetet med valideringen blir enklare att genomföra. När 

utvecklingsprocessen av modellen startas finns det två effektiva metoder, det är två 

olika vägar som kommer nå samma resultat. Den första är att skapa en förenklad 

simuleringsmodell som representerar processen, därefter kan modellen verifieras och en 

kontroll görs så att modellens funktioner är korrekt. Det andra är att utveckla modellen 

ytterligare och kunna skapa en återkoppling mellan användaren och intressenten för att 

få in mer detaljer i modellen. Den andra metoden kommer underlätta arbetet då 

modellen ständigt valideras i sina processer genom hela simuleringsarbetet (Sturrock, 

2012). 

 

Validering används för att avgöra om simuleringsmodellen simulerar rätt variabler i de 

parametrar som är överenskommet. En validering av modellen görs tillsammans med 

parterna för att se om modellen lever upp till förväntningarna och efterlever det parterna 

efterfrågar. Valideringen går ut på att identifiera och förtydliga skillnaderna som kan 

skapas mellan simuleringsmodellen och den målbild parterna har vad gäller 

simuleringen (Sturrock, 2012). Vid säkerhetsställande av en simuleringsmodell 

valideras modellen för att säkerhetsställa att modellen fångat upp de som avses 

simuleras. När en simuleringsmodell som inte existerar ska valideras kommer modellen 
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behöva valideras i enlighet med de antagande som tagits fram i samband med 

dokumentationer som gjorts (Nordgren, 1995). Law (2009) formulerar några steg som 

kan vara till hjälp för att uppnå en valid simuleringsmodell:  

 Formulera problemet tydligt.  

 Samarbeta med parterna från början till slutet i simuleringsprocessen för att 

säkra att problem blir löst och att oklara situationer inte uppstår.  

 Kontrollera vilka centrala faktorer som behöver tas i beaktning i 

simuleringsmodellen.  

 Ta fram lämplig data från den del som ska simuleras för att validera och 

verifiera modellen (Law, 2009). 

 

Law (2009) anser att det är viktigt att förstå att en simulering är komplex och ger endast 

en översikt och förenkling av verkligheten. Man kan inte med säkerhet säga att den 

framarbetade modellen är den slutgiltiga modellen som kommer användas (Law, 2009). 

Sturrock (2012) rekommenderar att en eller flera människor utan koppling till modellen 

tittar på modellen och kommer med feedback. Detta för att det vid verifiering och 

validering av en modell kunna stärka modellens trovärdighet ytterligare. Det är stor 

sannolikhet att ju mer tid som spenderas på att utveckla modellen desto trovärdigare blir 

den (Law, 2009). Sargent (2005) och Law (2009) råder användarna av 

simuleringsmodellen att antaganden som görs i modellen ska dokumenteras, samt 

komma ihåg att ett moment som är kritiskt är just att validera och verifiera modellen. En 

grundläggande tumregeln vid validering av en simuleringsmodell är att se om modellen 

beter sig som den förväntas, om det inte är fallet lär modellen kontrolleras tills modellen 

fungerar korrekt (Nordgren, 1995). 

 

2.5 Flödeslayout 

I systemet kan alla processer förbättras och därför är en metodisk genomgång av det 

nuvarande systemet viktigt för att förstå hur alla processer fungerar och titta på 

möjligheter till förbättring. Med hjälp av flödesschema kan en kartläggning göras över 

alla aktiviteter i systemet (Bergman & Klefsjö, 2002).  För att studera och skildra 

aktiviteter bör en processflödesanalys användas. Utifrån en flödeslayout skapas en 

förståelse för processen och det är lättare att hitta vad förbättringar kan genomföras 

(Olhager, 2013).   
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Figur 1. Exempel på ett processflöde. 

 

Under en processanalys studeras varje aktivitet för att få en bra översikt av respektive 

händelse. Den viktigaste frågan vid en flödeslayout är ”varför existerar aktiviteten?” 

(Olhager, 2013).   
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3. Metod 

I detta kapitel beskrivs studiens tillvägagångssätt och avslutas med en metoddiskussion. 

3.1 Inledning 

Denna studie kommer bidra med en metod för datainsamling vid en simuleringsstudie. 

Simulering är ett slags experiment som på ett konstgjort sätt bygger upp en modell 

utifrån ett transportsystem som inte existerar än. Vid besöket hos uppdragsgivaren 

(Tyréns AB) diskuterades de fram vad företaget var i för behov av hjälp och möjliga 

lösningar för att kunna uppfylla efterfrågan ifrån intressenterna (SL), utifrån detta har 

relevanta forskningsfrågor tagits fram.  

 

I simuleringsmodellen har en allmän rekommendation införts gällande bestämda 

parametrar vilket kan läsas i kapitel 4. För att parametrarna ska vara verifierade gäller 

det att de inblandade parterna är överens gällande valda parametrar och variabler 

(Sturrock, 2012), för att en variation av indata (variabler) i de konstanta parametrarna i 

transportsystemet kommer kunna ge utdata som sedan kan analyseras. Variablerna är 

siffror som ska kunna ändras i de bestämda parametrarna för att kunna utvärdera 

transportsystemets kapacitet. En studie där variablerna kan kontrolleras är fördelaktigt 

och ger möjligheter till upprepningar av experimentet i systemet. Att skapa en 

standardiserad modell är tidskrävande och kan göra det svårt att fullt ut spegla 

komplexiteten i verkligheten (Björklund & Paulsson, 2007). Därför gjordes en allmän 

rekommendation gällande datainsamlingsmetod för en simuleringsstudie. 

 

Banks (2004) rekommenderar att ha mål i studien, dessa har i studien varit 

datainsamlingen, resultatet och de eventuella rekommendationer som ska kunna 

presenteras så att parterna; uppdragsgivaren och intressenterna, lätt kan ta del av och 

förstå studien. Figur 2 nedan visar studiens tillvägagångssätt. Detta är strukturerat enligt 

Harrell och Tumay (1995) men med anpassningar och modifieringar för att passa 

studien:  
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Figur 2. Flödesschema över studiens tillvägagångssätt. 

 

De anpassningar som har gjorts i studiens tillvägagångssätt är att uppbyggnaden av 

simuleringsmodellen har uteslutits. 

 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Litteraturstudier 

En litteraturstudie går ut på att ta reda på vad andra skrivit kring ämnet i exempelvis 

artiklar och böcker (Murray & Hughes, 2008). Den litteratur som har använts är 

litteratur som relaterar till logistik, simulering, hisstandarder och flödeslayouter. En 

litteraturstudie är enligt Ejvegård (2003) en litteratursökning där relevant litteratur 

används. Med litteratur menas i stort sett allt tryckt material som exempel artiklar, 

böcker, rapporter och uppsatser. Relevant litteratur söktes i böcker, artiklar, 

examensarbeten och i viss mån material från internet. De sökord som används är 

simulation, queuing theory elevator, queue simulation, simulation movement, discrete 

simulation, discrete event simulation. Genom dessa sökord hittades ett antal artiklar som 

lästes igenom för att plocka ut de artiklar som var relevanta kontra forskningsfrågorna. 

De utvalda artiklarna lästes sedan igenom mer noggrant för att det viktigaste skulle 

kunna plockas ut. Detta material har sedan utarbetats och analyserats för att på bästa sätt 

ge svar på syfte och forskningsfrågorna. Sökning efter litteratur gjordes via Högskolan i 

Gävles bibliotek sökmotor, sökningarna gjordes via ”Google Scholar”, ”Diva”, 

Resultat Analys 

Teori 
Datain-
samling 

Syfte 

Problem-
beskrivning 

Forsknings
frågor 

Simulera, 
presentera 

slutsats  

Inledning 



 

15 

 

”Discovery” och ”Emerald” för att få en bredd insamling av material. 

 

3.2.2 Datainsamlingsmetoder 

Enligt Biggam (2008) finns det två typer av intervjuer, strukturerade och 

halvstrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer genomförs med förutbestämda 

frågor som strikt följs. En halvstrukturerad intervju genomförs med vissa förutbestämda 

frågor men intervjun är mer flexibel och kan ändra riktning (Biggam, 2008). Vid vissa 

tillfällen passar inte förutbestämda frågor då rekommenderas samtal, där frågorna 

uppkommer allt eftersom behovet uppkommer (Lantz, 2007). Information samlades in 

genom halvstrukturerade intervjuer och samtal som skedde under workshops och med 

anställda inom projektet Articulated Funiculator under arbetets genomförande. 

Workshops genomfördes med flera inblandade parter för att skapa kreativitet och bidra 

till förståelse för hela projektet. De halvstrukturerade intervjuerna genomfördes för att 

skapa en bred bild av studien och för att få rätt underlag till resultatet och öka 

validiteten i studien. Samtal skedde kontinuerligt för att kunna verifiera och validera 

datainsamlingsmodellen.  

 

Data samlades in för simuleringsstudien genom befintligt material som fanns att tillgå 

hos företagen Tyréns och SL. De data som samlades in för att kunna genomföra 

simuleringsstudien var siffror från rapporten Fakta om SL och länet, 2012 och en 

prognos för antal resenärer i tunnelbanan år 2030 från en kontaktperson hos SL. De 

statistiska data som SL tagit fram från en vinterdag 2012, påvisar resevanor i SLs 

tunnelbanesystem. Studien valde att utvärdera data från två tunnelbanestationer i nära 

anslutning till den tilltänkta Sofia stationen som planeras vara i bruk år 2030. I bilaga 3 

finns det en tydlig beskrivning på uträknande och utvärderade av data som samlats in 

för studiens räkning. I bilaga 4, tabell 9 svarar studien på vad det krävs för antal tåg med 

antal korgar och antal människor i för att klara en utrymningssituation. De två 

stationerna valdes för att få rätt analyserad indata till simuleringsmodellen, detta beslut 

togs i samråd med Fritz King och Patrik Sveder på konsultföretaget Tyréns. Denna 

analys genomfördes och jämfördes utifrån SLs egna beräkningar, se bilaga 1. Det gör att 

studien kan utvärdera två olika indata emot varandra för att bekräfta trovärdigheten på 

det indata som skickas in i simuleringsmodellen.  
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3.3 Simuleringsstudie 

Den metod som rekommenderas och valdes var simulering då matematiska och 

analytiska modeller är bristfälliga enligt Wang och Chatwin (2005), då ett 

transportsystem av denna karaktär är komplex till naturen. Orsaken till denna 

komplexitet grundar sig i att systemet är föränderligt över tid vilket gör det svårt att med 

en matematisk formel beräkna ett system. En analytisk modell kräver ofta förenklingar 

vilken kan innebära att resultatet från modellen inte är tillräckligt korrekt för att vara 

representativt för det totala systemet. Med hjälp av simulering kan en mer korrekt 

avspegling göras av ett föränderligt dynamiskt flöde (Wang & Chatwin, 2005). För att 

kunna starta simulera genomfördes en datainsamling.  

 

För att studien skall kunna besvara syftet och forskningsfrågorna utvärderades insamlad 

data från SL. Efter datainsamlingen skapades möjliga simuleringsmodeller som sedan 

utvärderades och analyserades efter de funktioner som efterfrågats av uppdragsgivaren. 

Antaganden måste enligt Chung (2004) göras då det inte är möjligt att samla in korrekt 

data för modellen. Ett antagande som blev gjord tillsammans med Tyréns handledare i 

denna studie är att lastning och lossning av resenärer ska ta 30 sekunder.  Antaganden 

som gjorts vidare i studien tas upp i kapitel 4.  

 

Studien delades in i fyra faser: 

 I första fasen samlades litteratur kring ämnesområdet in för att skapa en 

förståelse och kunskap kring det berörda ämnet. 

 I andra fasen genomfördes en datainsamling och layoutplanering för att en 

simulering av systemet kunde vara genomförbar. 

 I tredje fasen analyserades datainsamlingen. Därefter började studien simulera 

för att finna olika lösningar till transportsystemet. 

 I fjärde fasen skapades en generell datainsamlingsmodell och en 

rekommendation på valda transportsystemslösningar. Hissens optimala kapacitet 

utformades för att kunna reducera köbildning.  

 

Riktlinjerna för studiens tillämpning gjordes enligt ovan och avgränsades för att studien 

skulle hinna genomföras med god kvalité. Studien kommer använda kvalitativa metoder 

med hjälp av den litteraturstudie som gjorts samt de halvstrukturerade intervjuer och 

samtal som gjorts med berörda inom området för transportsystemet.  Vid kvalitativa 
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metoder rekommenderar Eisenhardt (1998) att litteraturstudien kompletteras med 

strukturerade och halvstrukturerade intervjuer.  Enligt Lantz (2007) kan tillämpningen 

av samtal komplettera intervjuer. Kvantitativa metoder användes när representativ data 

samlas in (Eggeby & Söderberg, 1999). Detta genomfördes via data som hämtades från 

uppdragsgivaren och intressenterna och kompletterades vidare när behov uppkom. 

Studien kombinerar båda metoderna och Eisenhardt (1998)  menar att det är vanligt att 

studier kombinerar kvalitativ och kvantitativa metoder. 

 

Som simuleringsprogram valdes FlexSim. Skälet till att just det programmet har använts 

är att programmet lämpar sig för uppgiften samt att författarens examinator vid 

Högskolan i Gävle och även en kontaktperson på företaget Tyréns AB hade mycket 

goda kunskaper i programmet samt att Högskolan i Gävle innehar licenser på 

programmet Flexsim. Svenska hisstandarder användes för att använda dess riktlinjer när 

det nya transportsystemet skapas och påvisar gällande rekommendationer vad gäller 

hisskorgens storlek. 

 

3.4 Reliabilitet 

För att säkerhetsställa reliabiliteten ska de data som undersöks och samlas in vara 

pålitlig och trovärdig (Biggam, 2008). Studien har skapat en hög reliabilitet när 

kvantitativ data samlats in med relevant information gällande antal på- och avstigande 

resenärer vid en tunnelbana. Studien visar med sin datainsamling ett trovärdigt resultat, 

med det indata som lämnats för utvärdering i simuleringsmodellen. Vilket Ejvegård 

(2003) vidare rekommenderar för att resultatet i simuleringsmodellen ska visa 

trovärdiga resultat.  

 

En studie kan enligt Biggam (2008) ha en hög reliabilitet samtidigt som validiteten är 

låg. Skulle studien ta med de antal resenärer som sitter kvar i tåget när de är på- och 

avstigning skulle studien ha en hög reliabilitet gällande antalet resenärer, men ingen 

stärkt validiteten eftersom det inte är rätt data som blir mätt i simuleringsmodellen. För 

att undvika låg reliabilitet i denna simuleringsstudie samlades data in från rapporten om 

Fakta om SL och länet, 2012 och prognosen gällande resenärantal 2030 från en 

kontaktperson hos SL.  
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3.5 Validitet 

Biggam (2008) menar att validitet hjälper till att bekräfta så att genomförda 

insamlingsmetoder av data är korrekt. Med validitet avses att studien verkligen mäter 

eller undersöker det som den avser mäta vid rätt tillfälle (Ejvegård, 2003). När man 

skapar en simuleringsmodell är syftet att efterlikna ett verkligt system och då vill man 

försäkra sig om det genom att validera. För att säkerhetsställa studiens trovärdighet fick 

uppdragsgivaren vara delaktig i datainsamlingen och vid skapandet av 

simuleringsmodellen för att bekräfta validiteten. Detta genomfördes genom att 

simuleringsmodellen studerades med avseende att rätt data uppmättes i modellen.  

 

För skapandet av modellen behövs en simuleringsutvecklare så att den validerade 

modellen uppfyller sitt ändamål (Greasley, 2004). Den indata som användes i 

simuleringsmodellen har kontinuerligt valideras under studiens gång. Vid flera tillfällen 

har antaganden och förenklingar diskuterats med personer som känner till systemet väl. 

Den genomförda studien är generaliserbar då den bidrar med en generell metod för 

datainsamling, som ska kunna passa andra liknande simuleringsstudier. Patel och 

Davidson (2003) menar att en studie är generaliserbar när det som undersöks uppnår 

liknande resultat när undersökningen genomförs igen. Den datainsamlingsmetod som 

tas fram kan praktiskt användas av intressenter inom simuleringsstudier. Skulle 

simuleringsmodellen enbart spegla ett icke existerande system ska den data som samlats 

in jämföras med det antaganden som framtagits ifrån berörda parter, i denna studie är 

det Tyréns och SL. Vill man att simuleringen ska vara användbar krävs det en hög 

kvalité på det indata som man förser modellen med. Ger man modellen en dålig indata 

blir resultatet även det dåligt, vilket ska tänkas på i skapandet av simuleringsmodeller 

(Nordgren, 1995). Data som använts som input till simuleringsmodellen har grundligt 

behandlats vilket förklaras i bilaga 3.  
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3.6 Metoddiskussion 

För att besvara syftet och forskningsfrågorna samlades data in och räknades på för 

studiens räkning. Efter en väl genomförd datainsamling började möjliga 

simuleringsmodeller skapas för utvärdering och analysering efter de funktioner som 

efterfrågats av uppdragsgivaren. Vid en uppbyggnad av en simuleringsmodell är det 

önskvärt att alla inblandade parter samarbetar. I denna studie har inte intressenterna 

varit med i byggandet av simuleringsmodellen, hade ett samarbete byggts mellan alla 

parter hade simuleringen kunna höjt sin trovärdighet ytterligare. Om det bidragit till att 

tillvägagångssättet har blivit begränsat är något som vidare studier får behandla. 

Datainsamlingen gjordes i samråd med uppdragsgivare och intressenterna, detta gjorde 

att en trovärdig indata kunde ges till simuleringsmodellen.  

 

De antaganden som är gjorda nämns i avgränsningen och i kapitel 5. Vid användandet 

av denna simulering bör det tänkas på att detta transportsystem inte är ett konventionellt 

hissystem utan kan anpassas till transportsystem liknande dessa: linbana, liftsystem, 

paternosterverk, Vectus och andra liknande transportsystem. Den rekommendation om 

acceleration och retardation som kan används är i enlighet med tivolianordningarnas 

säkerhetsregler 0,6 - 0,7 g, 5,886 - 6,867 m/s2 (SIS, 2005). Vilket kan rekommenderas 

vid ett evakueringstillstånd. 

 

I studien ges en rekommendation på layout passande transportsystemet Articulated 

Funiculator, fokus har inte lagts på utformningen av layoutens utseende. Enklare förslag 

på layout lämnas som rekommendation då tiden varit begränsad. Det som kan vara 

intressant är hur rekommendationen på layouten blivit annorlunda om mer tid lagts på 

utseendet. Då hade biljetthallen och plattformen kunna fått en utformning med mått och 

utseende. Ovanliggande plan hade kunnat skissas upp för att passa hisschakt och de 

trappor/ rulltrappor och hissar som resenärerna använder för att komma upp respektive 

ned från plattformen. 

 

Tillförlitliga källor används för att kunna få ett bra resultat med en hög reliabilitet. 

Ibland när det är svårt att avgöra en källas pålitlighet kan en rekommendation vara att 

använda sig av två källor eller flera och jämföra dessa med varandra. I denna studie har 

flera olika källor används, framförallt vetenskapliga artiklar och böcker.   
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4. Modell för effektiv datainsamling 

Här ges den generella metoden vad gäller insamling av data. 

Studien går igenom punkterna 1 – 8 för att sedan låta simuleringen bli en blackbox, 

inställningarna i simuleringsmodellen väljs att inte redovisas. 

  

 

Figur 3. Processflödesanalys för datainsamling vid en simulering. 

 

1. Insamling av data. 

2. Validering av data med intressenterna. 

2a. JA – Validerat, gå vidare till process 3. 

2b. NEJ – Inte validerat, gå tillbaka till process 1 och samla in ytterligare data för att 

kunna påbörja simulering.    

3. Analysera och beräkna den data som samlats in. 

4. Validera dataanalysen i samarbete med uppdragsgivaren och intressenterna. 

4a. JA – Validerat, gå vidare till process 5. 

      4b. NEJ – Inte validerat, gå tillbaka till process 3 för ytterligare analys. 

5. Resultatet för datainsamlingen är klar.  

6. Antaganden vidtas om inte tillräckligt tillgänglig data finns att tillgå. 

Antagandena tas fram tillsammans med uppdragsgivaren och intressenterna för 

att inga oklarheter ska uppstå.  

7. Validering av de antaganden som gjorts med uppdragsgivaren och 

intressenterna. 

7a. JA – Validerat, gå vidare till process 8. 

7b. NEJ – Inte validerat, gå tillbaka till process 6 och utvärdera antagandena 

ytterligare. 

8. Resultatet på antagandena är klar. Därefter börjar nästa steg, simulering. 

9. Modellering i Flexsim. 

10. Valideringav modellen(intressenter, uppdragsgivare, den som byggde modellen 

och även utomstående utan förankring i modellen). 

10a. JA – Validerat, gå vidare till process 11. 

10b. NEJ – Inte validerat, gå tillbaka till process 9 där ytterligare förbättringar i 

simuleringsmodellen bör uppfyllas. Kör modellen tills den uppfyller de krav 

intressenter, uppdragsgivare, den som byggde modellen och även utomstående utan 

förankring i modellen har på simuleringsmodellen resultat. 

11. Färdig modell med rekommendationer till uppdragsgivare och intressenter. 
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Symboler över aktiviteter i processflödesanalysen: 

 

         = Process 

 

         = Kontroll 

 

          = Beslut 

 

            = Resultat 
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5. Antaganden 

Här förklaras närmare vilken bestämd data som användes vid simuleringen. 

5.1 Simuleringsobjekt 

När simuleringen genomfördes bestämdes vilken indata som var av intresse för de 

inblandade parterna Tyréns och SL. Detta för att rätt utdata skulle utvärderas.  

 

5.1.1 Simuleringsparametrar 

De förutbestämda parametrar som bidragit till en allmän rekommendation i 

simuleringsprogrammet Flexsim: 

 

 Antal resenärer i kö= Antal resenärer kliver av tåget, antalet ankommande 

resenärer som kliver på tåget. 

 Transporttiden i systemet= 30 s för lastning och lossning av en hisskorg. Hissens 

resa från en hisstation till nästa tar 30 s, (3m/s). Cykeltiden är 2 min. 

 

5.1.2 Simuleringsvariabler 

Med en lyfthöjd om cirka 100 meter räknar Tyréns med att hissens resa ska ta 30 

sekunder. Tiden som lär räknas utöver restiden är hur lång tid det tar att lasta och lossa 

de som åker i transportsystemet. Ett antagande är gjord tillsammans med Tyréns 

handledare i denna studie med att lastning och lossning ska ta 30 sekunder. Då är 

dörrarna öppna åt båda håll, även kallad genomgångshiss. Då kan de som ska gå ur, gå 

ur åt ett håll och de som ska in kommer ifrån motsatta hållet. Detta görs för att minska 

antalet motströmmar som bidrar till resursslöseri i tid. Genomförandet av studien utgår 

ifrån att 24 tåg i timmen passerar Sofia stationen med ett mellanrum med 2.5 minuter 

vid en rusningstimme. Med hjälp av denna information kunna antaganden göras i 

simuleringsmodellen. Med den datainsamling som genomförts kan en dataanalys på 

antalet resenärer i transportsystemet skapa förutsättningar för en simuleringsmodell att 

analysera. 
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6. Resultat 

Här presenteras resultatet av den uträknande data som gjorts och vad de två 

simuleringsmodellernas utdata gett.  

Variablerna samlades in med hjälp av datainsamling och räknades på för studiens 

räkning. Det som verifierades av SL och Tyréns var variablerna för rusningstimme och 

evakueringstillstånd.  

 

6.1 Insamlad data 

Efter att ha analyserat den insamlade data kan resultatet svara på följande: 

Antal hisskorgar i systemet, med hur många resenärer i en hisskorg. Efter det resultatet 

kan storlek på hisskorgarna tillämpas. Det med hjälp av de data som samlats in och de 

uträkningar som gjorts i bilaga 3. Därefter kan en slutsats dras vad gäller 

rekommendationer på antal resenärer per hisskorg och hur många hisskorgar som 

behövs för att uppfylla den efterfrågade kapaciteten.  

 

Med hjälp av simuleringen kan kapaciteten jämföras mellan konventionella hissar och 

transportsystemet Articulated Funiculator för att utvärdera vilket transportsystem som är 

bäst lämpat för fallet som Tyréns AB fått från SL. Med hjälp av variablerna nedan ska 

simuleringsmodellen kunna svara på resenärernas väntetid i transportsystemet, samt 

vilken kapacitet transportsystemet behöver ha för att klara antalet på- och avstigande 

resenärer.  

 

Uträkningarna som gjorts för denna studie finns tydligt beskrivet i bilaga 3. De som 

visas nedan är analyserad data gjorda för studiens räkning för att kunna verifiera de data 

som använts som indata i simuleringsmodellen: 
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6.1.1 Rusningstimme 

Vinterdag 2012, studiens antagande. Se bilaga 3, Tabell 7. 

 

Påstigande: 1867 resenärer/ 24tåg= 78 resenärer/ 2.5 min 

Avstigande: 1867 resenärer/ 24tåg= 78 resenärer/ 2.5 min 

 

Tabell 1. Förtydligande graf gällande på – och avstigande resenärer vid rusningstimme. 

 

I simuleringsmodellen ankommer resenärer till tunnelbanan med en viss variation och 

för ett förtydligande visar grafen ovan (tabell 1) skillnaden med på – och avstigande 

resenärer. Series 2 står för antalet som åker ner (påstigande) med hissen och stiger på 

tunnelbanan, ca 4 resenärer var 8 sekund med en inställning i Flexsim för möjlig 

variation. För antalet avstigande resenärer representerar series 1 antalet som åker upp 

(avstigande) med hissen. Dessa resenärer ankommer i en samlad massa med ca 78 

resenärer var 150 sekund. Detta tas i bejakelse när simuleringen genomförs. 

 

Rekommendation vid rusningstimme:  

Två AF transportsystem med 2 tåg och med 2 hisskorgar med plats för 20 personer i 

varje hisskorg, som ankommer var 30:e sekund. 

 

SLs antagande, se bilaga 1.  

 

Påstigande: 1600 resenärer/ 24tåg= 67 resenärer/ 2.5 min 

Avstigande: 1200 resenärer/ 24 tåg= 50 resenärer/ 2.5 min 
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6.1.2 Evakuering 

Evakueringens resultat kommer inte simuleras då den uträkning som gjorts i bilaga 3, 

tabell 9 svarar på vad det krävs för antal tåg med antal korgar och antal människor i 

hisskorgen för att klara en utrymningssituation. 2400 resenärer ska kunna evakueras 

inom 8 minuter, vilket betyder att två transportsystem Articulated Funiculator uppfyller 

evakueringstiden på 8 minuter. Detta gäller Sofia stationen. Rekommendation vid 

evakuering: Två AF transportsystem med 4 tåg och med 3 hisskorgar i varje tåg, med 

plats för 25 personer i varje hisskorg, som ankommer var 30:e sekund. 

 

Om intressenterna skulle välja att använda rusningstimmens kapacitet vid evakuering 

bör bilaga 3 utvärderas mot rusningstimmens kapacitet för vidare användning. Se om 

extra hisskorgar kan finnas till förfogande eller om hastigheten i systemet kan höjas. 

Detta för att klara av den kapacitet som efterfrågas vid en evakuering. Den 

rekommendation om acceleration och retardation som kan används vid ett extremfall är 

0,6 - 0,7 g (SIS, 2005). Acceleration och retardation är det samma om hissar är 

konstruerat i par i transportsystemet, så det finns alltid ett tåg som går upp och ett som 

går ner, även kallat motvikt. Funktionen motvikt används endast om de är mekaniskt 

förbundna med varandra, vilket är det ursprungliga konceptet för transportsystemet 

Articulated Funiculator. Att använda sig av motvikt i transportsystemet har sina fördelar. 

Slutsatsen är att varje tåg drar fördel av det andra tågets acceleration eller retardation. 
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Figur 4. Definition av beräkningar på Articulated Funiculator systemet (King et al., 

2013). 
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6.2 Blackbox 

En blackbox används i denna simuleringsstudie. Några inställningar för simuleringen 

kommer inte redovisas utan rekommenderas för fortsatta studier för ett trovärdigare 

resultat. Den input som används är den kö med människor som åker med 

transportsystemet antingen ner eller upp. Denna input finns beskrivet i resultat under 

insamlad data, se ovan. 

 

 
Figur 5. Blackbox för studiens simulering. 

 

Efter den input av data som förts in i blackboxen kommer ett resultat, en output. Det 

resultatet visas i resultatet för simulering nedan.  
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6.2.1 Flödesschema 

Ett flödesschema skaps för att ge en enklare översikt på flödet av människor i 

transportsystemet Articulated Funiculator. Ett optimalt flöde av människor i 

transportsystemet ger en bra förutsättning för simulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Transportsystemets flödesväg. Figur 7. Förklaringar till figur 6. 
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6.3 Simulering 

Efter att ha utvärderat simuleringsmodellen vill studien svara på transportsystemets 

effektivitet; Utvärdera vilket av konventionell hiss eller transportsystemet Articulated 

Funiculator som är den mest lämpade för uppgiften att transportera resenärerna, detta 

för att förhindra att köbildning uppstår. 

 

Här nedan kommer ett resultat av simuleringen när resenärerna använder sig av 

Articulated Funiculator. En simulering är även gjord för konventionella hissar för att 

kunna se vilket transportsystem som är bästa lämpad. 

 

När komplexitet uppstod i byggandet av simuleringsmodellen hann inte flera scenarios 

simuleras. Det lede till att resultatet enbart kommer bidra med en överblick. Flera 

scenarios skulle ha behövts gjort i simuleringen med olika förutsättningar för att kunna 

utvärdera vilket av transportsystemen som skulle varit effektivast.  

 

 

 

Figur 8. Förklaring till y – axeln och x – axeln i figur 9, 10, 11 och 12. 

 

Figur 8 förklarar att y – axeln är antalet människor som väntar i kö för att ta sig upp 

eller ner i transportsystemet. Vidare förklarar x – axeln under vilken tidsaxel som 

transportsystemet var belastad, mellan 0 – 3600 sekunder. 
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6.3.1 Scenario 1 - Konventionella hissar 

4 hissar x 40 personer, transporttid 90 sekunder (lasta/lossa, åktid, lasta/lossa) 

 

 

Figur 9. Kö konventionella hissar för resenärer från tåget som vill åka upp. 

 

Figur 9 visar att som mest är det 40 resenärer som står och väntar på att få åka upp med 

hissarna. Flödet har en jämn kapacitet, dock så är väntetiden på att betjänas av hissen 

lite hög jämfört med transportsystemet Articulated Funiculator. 

 

 Medelväntetid: 29,17 sekunder. 

 Längsta väntetiden: 81.45 sekunder. 
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Figur 10. Kö konventionella hissar för resenärer från marknivå som vill åka ner. 

 

I figur 10 ses en ojämn fördelning och en tendens att kön ökar över tiden. Vilket skulle 

kunna bilda en oändlig kö om inte det var för att ankomsttiden på tågen var 150 

sekunder. Som mest stod det 58 personer och väntade på att få åka med hissen ner. 

 

 Medelväntetid: 42 sekunder. 

 Längsta väntetiden: 183 sekunder. 
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6.3.2 Scenario 2 - Articulated Funiculator 

2 transportsystem x 40 personer, transporttid 90 sek(lasta/lossa, åktid, lasta/lossa) 

 

 

Figur 11. Kö Articulated Funiculator för resenärer från tåget som vill åka upp. 

 

Figur 11 visar att det som mest är 39 resenärer som står och väntar på att få åka upp 

med hissarna. Flödet har en jämn kapacitet med intervaller på 150 sekunder vilket 

bidrog till att transportsystemet skulle hinna betjäna alla resenärer innan nästa tåg 

inkom. Det som kan utläsas är att systemet har en viss överkapacitet i denna simulering. 

 

 Medelväntetid: 17,5 sekunder. 

 Längsta väntetiden: 60 sekunder. 
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Figur 12. Kö ArticulatedFuniculatorför resenärer från markplan som vill åka ner. 

 

Figur 12 visar att det som mest är 15 resenärer som står och väntar på att få åka med 

transportsystemet ner. Flödet har en jämn kapacitet med små intervaller. Det som kan 

utläsas är att även här har transportsystemet en viss överkapacitet. 

 

 Medelväntetid: 17,21 sekunder. 

 Längsta väntetiden: 60 sekunder. 

 

Det som kan ses hos figur 9, 10, 11 och 12 är att det är ingen fördelning. Ingen fördelning 

kan förklaras av att ingen variation i tiden förekommer, det som simuleras är ett konstant 

flöde av resenärer var 2:e sekund från markplan som åker ner och var 150 sekund 

ankommer ett konstant flöde från tåget som åker upp. Detta beror på att 

simuleringsmodellen inte har en variation i den indata som matas in i modellen. Det 

rekommenderas införas när simuleringsmodellen kalibreras vidare för att ett mer trovärdigt 

resultat ska kunna ges. 
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6.4 Layout 

Hisskorgens mått utifrån antalet resenärer kan ses i bilaga 6. Utifrån den uträknande 

datainsamlingen kan ett besked lämnas på hur stor hisskorgarna behöver vara. En 

hisskorg med plats för 20 resenärer rekommenderar bilaga 6 att använda en hisskorgs 

area á 3,56m2. Med en breddare hissdörr kommer en smidigare ombordstigning minska 

tiden det tar att stiga på respektive av hissen. 

 

Area: 3,56 m2= 1800mm x 1760mm 

Höjd: 2200mm 

Hissdörr bredd: 1600mm 

 

För att ett transportsystem som Articulated Funiculator ska kunna anpassas till SLs 

tunnelbanebygge ges en rekommendation på lämplig layout.  

 

 

Figur 13. Modifierad skiss på planerad plattform med 2 AF system. 

 

Denna layout i figur 13 visar ovanliggande plan med hissar som transporterar de sista 

åttio metrarna upp till markplan. Från plattformen tar sig resenärerna upp till 

ovanliggande plan med trappor/ rulltrappor och två hissar vid vardera sidan av 

plattformen. Hisskorgarna kommer vara genomgångshissar där resenärer som går av 

inte möter de som går på hissen. Articulated Funiculator kommer inte behöva ta upp 
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samma plats som ett konventionellt hisschakt. Hur stor dessa schakt behöver vara är 

under projektering. 

 

 

Figur 14. Modifierad skiss på 2 Articulated Funiculator som går direkt ner i plattformen. 

 

Figur 14 visar förslag på en layout där schakten går direkt ner i plattformen. Vid denna 

layout ska avskiljningsdörrar till spåret uppföras av utrymningsskäl, eller kompletteras 

med en arbetstunnel intill plattformen som utrymning. I denna layout visas 

hisskorgarnas färdväg i ett Articulated Funiculator transportsystem. Layouten visar 

tydligt hur ett tåg innehåller två hisskorgar och att de går som motvikt till varandra. Det 

är horisontella stationer vid plattform och markplan. Vid av- och påstigning behöver 

inte resenärerna mötas. 
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Figur 15. Passagerarflöde igenom hisskorgen (King et al., 2013). 

 

En genomgångshiss kommer bidra med att motströmmar av resenärer undviks. Figur 15 

rekommenderas användas för att resenärerna snabbare ska kunna betjänas när de 

använder transportsystemet. 

 

 

Figur 16. Articulated Funiculator med horisontella stationer (King et al., 2013).  

 

Figur 16 visar en topp - och bottenstation med horisontella stationer där passagerare går 

in och ur hisskorgarna till och från en plattform och lika uppe vid marknivå. För att 

effektivisera lastning och lossning av hisskorgarna kommer passagerarna gå in från ena 

sidan och ur på andra sidan.  
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7. Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras den generella metoden för datainsamling och 

om simulering är ett effektivt sätt att utvärdera förflyttning av människor.    

En rekommendation enligt Banks (2001) är att ta reda på parternas målbild av 

simuleringen och informera att en simuleringsmodell inte fullt ut kan representera 

verkligheten. En simulering visar möjligheter med transportsystemet och utöver det lär 

beräkningar på mänskliga beteenden studeras närmare. Det är viktigt att påpeka att en 

simuleringsmodell inte ger lösningar på ett problem, utan den ger möjligheter att 

utvärdera vad som sker om en förändring av en eller flera detaljer i processen utförs.  

 

7.1 Datainsamling 

I denna studie skulle en generell rekommendation ges till användning av insamling utav 

data till en simuleringsstudie. Så för att möjliggöra ett korrekt resultat i simuleringen 

genomfördes en datainsamling på antalet resenärer i transportsystemet. Precis som 

Greasley (2004) rekommenderar bearbetades den data som samlades in grundligt. Sofia 

stationen som studien utvärderar finns inte i dagsläge, därför valdes två intilliggande 

stationer som finns i dag ut för utvärdering. Det är viktigt att ta fram rätt data 

tillsammans med uppdragsgivaren och intressenterna, för att oväsentlig data ska 

uteslutas. Enligt Greasley (2004) kommer fel indata resultera i bristande utdata och 

resultatet på transportsystemets kapacitet skulle i så fall bli felaktig. Förutom den 

uträkning som gjorts för studiens räkning fanns information angående viss data som 

intressenterna låtit analyserat fram. Harrell och Tumay (1995) rekommenderar att starta 

analysera med den information som getts av uppdragsgivaren och intressenterna, vilket 

gjordes i studien. Det som inte fanns att tillgå informationsmässigt gjordes till bestämda 

antagande tillsammans med uppdragsgivaren eftersom det var ett system som inte 

existerar. Nordgren (1995) styrker att bestämda antaganden är rätt tillvägagångssätt när 

det är ett system som inte existerar. 

 

Datainsamlingen ger en första inblick i flödet av antalet inkommande resenärer i de två 

transportsystemen och kan jämföras för att få fram en första utvärdering på hur 

kapaciteten skiljer sig mellan de två olika transportsystemen. Flödet av resenärer i 

Articulated Funiculator har beräknats och jämförts med konventionella hissar. Med 

hjälp av datainsamlingen har beräkningar visat att vid rusningstrafik kommer 2 
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Articulated Funiculator transportsystem kunna klara kapaciteten om 2 tåg med 2 

hisskorgar i varje tåg som kan ta 20 personer i varje hisskorg som avgår var 30 sekund, 

en cykeltid på 2 minuter. Vid användning av 8 konventionella hissar krävs det att varje 

hisskorg har en kapacitet att ta 40 personer för att kunna klara en rusningstimme. De 

indata som skickades in i simuleringsmodellen var väl verifierad och validerad, både 

uppdragsgivare, intressenter och utomstående som inte var inblandade i studien fick titta 

igenom den undersökta datainsamlingen. Detta samarbete bidrog till att oklarheter 

undveks. Enligt Sargent (2005)  och Law (2009) är detta ett säkert sätt att få 

datainsamlingen verifierad och validerad. 

 

De data som samlas in kan enligt Greasley (2004) användas för att skapa en simulering 

eller en processkarta. Denna studie valde att använda sig av simulering för att se vilken 

kapacitet transportsystemet har i jämförelse med konventionella hissar. Vid användning 

av simulering behöver ett beslut tas angående vad som ska simuleras. När ett 

transportsystem av denna typ ska simuleras bör flaskhalsarna identifieras för att en 

modell ska kunna skapas. I denna studie är det väntetiden vid hissarna som skulle 

identifieras då kön vid hissarna kommer skapa flaskhalsar in till transportsystemet. 

Enligt Banks (2001) kommer en simulering kunna undersöka om transportsystemet 

Articulated Funiculator som är ett stort och komplex system kommer kunna vara 

genomförbart att implementera. Simulering användes för att kunna utvärdera ett system 

som inte existerar och är under projektering. 

 

7.1.1 Evakuering 

Intressenterna vill kunna utrymma med hissar som färdsätt, vilket kommer kunna 

minska ner utrymningstiden mycket i jämförelse med trappor som utrymningssätt. Detta 

bekräftar Sharma (2008) i sina experiment på hur människor beter sig med trappor som 

evakueringssätt och Bukowski (2010) i sina studier angående hiss som färdsätt vid en 

evakuering. De säkerhetskrav som ställs vid en utrymning av Sofia stationen är att två 

fullastade tåg ska kunna utrymmas samtidigt (Trafikförvaltningen, 2013). Vid en 

evakuering behövs en högre kapacitet än vid en rusningstimme och detta bör SL tänka 

på vid införande av ett transportsystem. Ett transportsystem som har kapacitet för 

evakuering kommer ha en överkapacitet när inte evakuering råder, vilket medför 

onödiga kostnader.  
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Det som kan rekommenderas är att Articulated Funiculator vid en evakuering ska ha 

möjlighet att höja hastigheten. Detta för att transportsystemet ska ha kapacitet för att 

klara en evakuering när användandet av rusningstimmens behov på antal 

tåg/hisskorg/personer tillämpas. All trafik från markplan rekommenderar att stängas och 

alla hisskorgar bör samlas nere vid plattformen för att kunna forsla resenärer fort upp till 

marknivå. Här behöver vidare studier göras på hur hög kapacitet transportsystemet kan 

ha för att resenärerna ska klara av att stå i hisskorgen under resan.     

 

7.2 Simulering 

Simuleringen skulle undersöka om transportsystemet Articulated Funiculator är ett 

effektivare system än användandet av konventionella hissar. För en trovärdig simulering 

bör rätt data användas för att kunna efterlikna det verkliga fallet i största möjliga 

sträckning.  

 

Efter att en korrekt datainsamling genomförts kunna simuleringen starta. Det gäller att 

den som utför simuleringen har klart för sig vad som ska simuleras. I denna studie var 

det väntetiden i transportsystemet. Det går att ifrågasätta om tillvägagångssättet 

gällande modellbygget som användes för simuleringsstudien, om det gav bästa 

förutsättning, då det inte fanns möjlighet att validera modellen i samarbete med 

intressenterna. En god dialog mellan alla parter hade högst troligt skapat en trovärdigare 

simulering med förutsättningen att modellen kontrollerades ytterligare. Simulering 

används idag enligt Sargent (2005) som problemlösning och de beslut som 

rekommenderas utgår ifrån de resultat som simuleringsmodellen ger. Vid byggandet av 

simuleringsmodellen uppkom tidskrävande tekniska problem, detta bidrog till att 

resultatet för simuleringen kom i senaste laget för att flera scenarier skulle hinna 

simuleras i modellen. Det kan slås fast att tiden att genomföra simuleringsstudien var 

för kort för de resultat som parterna efterfrågade. En snäv tidsram är något som Banks 

(2001) förvarnar om i byggandet av en simuleringsmodell. Simuleringsmodell var 

kalibrerad och fungerade enligt målbilden, men för ett mer trovärdigt resultat skulle 

flera simuleringsscenarior behövts utvärderats. 

 

Simuleringen kunde utläsa att bägge transportsystemen hanterade rusningstimmen väl. 

Det man kan utläsa är att Articulated Funiculator kommer kunna anta fler flöden av 

resenärer. Det som kan ses är att skillnaden mellan samtliga simuleringstester är liten 
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och kan förklaras med att det är andra faktorer som kan ha större påverkan på resultatet 

än bara kön till transportsystemet. Många påverkande faktorer spelar in så som 

tillgänglighet, driftstopp, passagerarökning eller någon annan störning som kan ge 

konsekvenser i användandet av transportsystemet. Detta skulle vid flera 

simuleringsscenarios kunna utvärderas vilket inte var möjligt på grund av den snäva 

tidsramen som blev i simuleringsstudiens slut. Från denna simuleringsstudie har 

insikten om att transportsystemet är ett komplex flöde bekräftats. När komplexa flöden 

simuleras kan variationen i spridningen döljas på grund av dess komplexitet. Därför är 

det viktigt att alltid vara noggrann med att granska indata och finna en lämplig 

spridning att beskriva indata med, vilket gjordes enligt bilaga 3, tabell 3. Då 

simuleringsmodellen inte fanns tillgänglig kunde inte de antal observationer som 

önskades genomföras, vilket gjorde att antalet observationer var för bristande för att en 

normal spridning skulle kunna fastställas. 

 

När en simulering är genomförd ska den kunna ge en rekommendation utifrån det utdata 

som erhålls. För att rekommendationen ska vara trovärdig behöver simuleringen och 

dess indata vara verifierad och validerad. För att kunna validera simuleringsmodellen 

angavs en tydlig bild på vad det var för problem som studien skulle undersöka. 

Transportsystemets kapacitet skulle undersökas och en jämförelse göras hur lång 

väntetiderna var vid transportsystemens lastning och lossning till hisskorg. Enligt Law 

(2009) blir en simuleringsmodell valid genom att problemet formuleras tydligt. 

Validering av simuleringen ska enligt Sturrock (2012) göras tillsammans med de 

inblandade parterna, detta för att urskilja och tydliggöra skillnaderna som kan skapas 

mellan simuleringsmodell och den målbild som efterfrågas. En simuleringsmodell som 

enbart spegla ett icke existerande transportsystem ska använda sig av de antaganden 

som framtagits i samband med datainsamlingen. Nordgren (1995) menar att vill man att 

simuleringen ska vara användbar krävs det en hög kvalité på det indata som man förser 

modellen med, ger man modellen en dålig indata blir resultatet även det dåligt. Ju mer 

komplex simuleringsmodellen är desto mer information behövs, användningsområde 

och funktioner behöver dokumenteras. Finns det möjligheter så se till att förklara det 

som utförs så det blir logiskt. De antaganden som gjorts var nödvändiga för att avgränsa 

det som behövdes simuleras.  
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I simuleringsmodellens uppbyggnad ska validering ske genom att varje steg studerades 

och utvärderades. Genom att gå igenom modellen steg för steg kan fel upptäckas tidigt 

enligt Sturrock (2012). Law (2009) framhåller att det gäller att verifiera vilka viktiga 

förhållanden som ska beaktas i simuleringsmodellen. De som togs i beaktning i 

simuleringsmodellen var antalet ankommande och hur de smidigt skulle komma ut ur 

systemet.  

 

7.3 Layout 

De föreslagna layouterna som togs fram för att passa det nya transportsystemet visar att 

flödet blir betydligt enklare när flödet av människor inte möts. Utifrån Harrel och Tumay 

(1995) rekommendationer gjordes ett flödesschema för att öka helhetssynen över 

transportsystemets flöden.  

 

När layouten från figur 13 väljs (Modifierad skiss på planerad plattform med 2 AF 

system) kommer en automatisk evakuering till närmst ovanliggande plan ske, precis 

som Nacka förstudie (2013) redan har i sina planeringar. Då är det avskiljningsväggar 

vid trappor/rulltrappor som gör ovanliggande plan till en första evakueringsplats. Detta 

bidra med att evakueringstiden från ovanliggande plan upp till marknivå blir längre än 

de 8 minuterna som rekommenderas för att evakuera 2400 personer. Användningen av 

avskiljningsglas är under utredning hos uppdragsgivaren, vilket kommer kunna ge ett 

besked om detta inom en snar framtid.   

 

Om layouten väljs där transportsystemet kommer gå ner direkt till plattformen utan 

ovanliggande plan ska glasavskiljning finnas för att förhindra att rök och gas vid 

eventuell olycka i tunnelbanan kommer till plattformen. Detta kommer göra att det 

snabbt går att utrymma resenärerna upp till marknivå. Ett alternativ som ges i Nacka 

förstudie (2013) är att en intilliggande byggtunnel skulle kunna verka som 

utrymningsväg, då säkras den utrymningsvägen med en glasavskiljning. Detta skulle 

kunna vara ett alternativ för en layout där hisschaktet går ner i plattformen. Denna 

arbetstunnel skulle även underlätta för räddningstjänsten, annars skulle deras 

utgångspunkt vara från marknivå.    
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Skulle glasavskiljning saknas blir räddningsarbetet mer komplicerat. Skulle röken 

hunnit spridit sig hela vägen upp till marknivå, då kommer det göra att 

räddningstjänsten måste etablera sin utgångspunkt ute på gatan. 

 

Beroende på om transportsystemet har vertikala eller horisontella stationer kommer 

planritningar vara utformade på olika sätt vilket ska tas i beaktan vid ett införande. 
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7. Slutsats 

 I slutsatsen presenteras svar på syftet och forskningsfrågorna. Rekommendationer ges 

till vidare forskning i ämnet. 

Syftet med denna simuleringsstudie var att utvärdera ett transportsystems effektivitet. 

Med hjälp av de uträknande data så kunna en rekommendation ges på rätt antal 

hisskorgar med avseende på antalet resenärer i transportsystemet. Datainsamlingen för 

simuleringsmodellen verifierades och valideras under uppbyggnadsstadiet för att rätt 

data skulle utvärderas i modellen. Simuleringen visade att konventionella hissar vid 

stora folkmängder skapas flaskhalsar i systemet medan Articulated Funiculator behåller 

sin jämna kapacitet, men det är inga storartade skillnader i kapaciteten. För en lyckad 

simuleringsstudie rekommenderas att metoden för datainsamling följs. 

 

Hur kan datainsamlingsprocessen till en simuleringsstudie valideras? 

För att validera datainsamlingsprocessen behöver uppdragsgivaren, intressenterna och 

den som skapar modellen samarbeta. Påvisa de använda upplysningar från tillförlitliga 

källor för att kunna styrka den data som kommer användas i simuleringen. Vid ett 

system som inte existerar ska antaganden göras och jämföras med modellen för att följa 

den målbild som efterfrågas. Hög kvalité behövs på det data som ska skickas in i 

modellen. Dokumentera hela processen för att simuleringen ska bli logisk och eventuellt 

kunna återupprepas. 

Hur kan simulering användas för att utvärdera vilket transportsystem som är effektivast 

vid förflyttning av människor?  

Simulering används när ett stort och komplex transportsystem ska skildras och 

utvärderas. En korrekt datainsamling förser simuleringsmodellen med indata för att 

kunna utvärdera den utdata som simuleringen ger. En simuleringsmodell ska testas flera 

gånger i olika scenarios och det resultat som ges ska observeras, för att tolka om 

modellen är trovärdigt. För att rekommendationen ska vara trovärdig behöver 

simuleringen vara verifierad och validerad. Detta görs av intressenter, uppdragsgivare, 

den som byggde modellen och även utomstående utan förankring i modellen. Två 

simuleringsscenarior kan jämföras mot varandra för att utvärdera det system som är bäst 

att tillämpa. En viktig slutsats som kan dras är att det mänskliga beteendet inte kan 

simuleras, vilket kan göra att resultatet blir annorlunda i verkligheten. 
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7.1 Generella implikationer 

Studien ger en allmän rekommendation där analysmodell för en effektiv datainsamling 

kommer kunna användas i andra simuleringsstudier. Vid en datainsamling och 

simulering ska alla samarbeta för ett fullständigt och trovärdigt resultat. 

 

7.2 Praktiska implikationer 

Förslag till uppdragsgivaren är fortsatta studier för att utvärdera och beräkna när det 

skulle bli effektivare att använda sig av transportsystemet Articulated Funiculator 

istället för konventionella hissar. Undersöka vilken kapacitet hissen behöver ha i 

transportsystemet för att klara av att utrymma vid en kapacitet för rusningstrafik. Vidare 

behöver intressenterna vara med vid en vidare utveckling av simuleringsmodellen för att 

den ska kunna uppfylla den målbild som intressenterna efterfrågar. 

 

7.3 Rekommendation för fortsatta studier 

Denna studie kan utvecklas ytterligare med fler studier för att höja validiteten. Eftersom 

simuleringens uppbyggnad saknas i denna studie skulle fortsatta studier om 

simuleringsmodellens uppbyggnad och hur modellen kan utvecklas vara av intresse för 

fortsatta studier. För att kunna analysera simuleringsresultatets spridningar krävs en 

förståelse inom fördelningsteori vilket inte tas upp i denna simuleringsstudie, vilket 

skulle vara intressant att fortsätta studera. 

 

Till vidare forskning föreslås ytterligare layoutstudier, för att se om den 

rekommenderade layouten anses hålla som underlag. Kan brandväggar förbättra 

layouten eller dess nödutgångar samt förslag på utformningen av plattformen. Även 

studera hur olika system kommer ta sig an stora ansamlingar av folkmassor. 
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Figurförteckning 

Figur 1. Exempel på ett processflöde. 

Figur 2: Flödesschema över studiens tillvägagångssätt. 

Figur 3. Processflödesanalys för datainsamling vid en simulering. 

Figur 4. Definition av beräkningar på Articulated Funiculator systemet (King et al., 

2013). 

Figur 5. Blackbox för studiens simulering.  

Figur 6. Transportsystemets flödesväg.  

Figur 7. Förklaringar till figur 6. 

Figur 8. Förklaring till y – axeln och x – axeln i figur 9, 10, 11 och 12. 

Figur 9. Kö konventionella hissar för resenärer från tåget som vill åka upp. 

Figur 10. Kö konventionella hissar för resenärer från marknivå som vill åka ner. 

Figur 11. Kö Articulated Funiculator för resenärer från tåget som vill åka upp. 

Figur 12. Kö Articulated Funiculator för resenärer från markplan som vill åka ner. 

Figur 13. Modifierad skiss på planerad plattform med 2 AF system. 

Figur 14. Modifierad skiss på 2 Articulated Funiculator som går direkt ner i plattformen. 

Figur 15. Passagerarflöde igenom hisskorgen (King et al., 2013). 

Figur 16. Articulated Funiculator med horisontella stationer (King et al., 2013).  

 

Tabellförteckning  

Tabell 1. Förtydligande graf gällande på – och avstigande resenärer vid rusningstimme. 
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Figurförteckning  

Figur 1.(Bilaga 2) Linjesträckning för tunnelbanan år 2030, Sofia stationen.   

Figur 2. (Bilaga 9) Modifierad skiss på planerad plattform med 2 AF system. 
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Figur 4. (Bilaga 10) T-bana djup Sofia station.pdf. materialet kommer från SL. 
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Bilaga 1 Kontaktperson SL 

Frågor skickades till ansvarig kontaktperson för utbyggandet av Sofia stationen för att 

få bekräftelse på antalet resenärer som är i behov av att använda transportmedel. Denna 

information användes för att kunna validera de data som tagits fram ifrån de statistiska 

data angående intilliggande stationer Fakta om SL och länet 2012. 

 

Stefan Persson - Förvaltning för utbyggd tunnelbana. 

What we need from SL is the data they have used as input to their findings of the 

proposed solution with elevators so we can compare with our transport system AF: 

 -          How often trains will come to the station? 

Every 2, 5 minute in the peak hours 

-          Number of people entering and exiting the trains? 

According to traffic forecasts around 1600 entering the trains at Station Sofia in the 

peak hour. I have asked the traffic analyst from our pre-study to send the figure for 

number of exiting. I believe it is around 1200. 

-          Loading and unloading times for the elevators? 

We don´t know in this stage. We will study this in the coming design phase. 

-          Travel time for the elevator? 

Approximately 30 seconds 

-          If there is a maximum allowable time from when a person exits the train until the 

person walks out the gate/door at ground floor. 

We have not specified this 

-          Maximum waiting time for the elevator 

We have not specified this. But there should be space enough in the elevators for all 

exiting passengers in on departing train. In peak traffic that means 50 passengers every 

2, 5 minute who will have no waiting time.  
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-          If there are different scenarios for different times over the day? 

We have only forecasts for the peak hours. 

-          Emergency procedures/requirements? 

A worst case scenario is that two full loaded trains, 2400 passengers, have to stop at this 

specific station and be evacuated. The trains and the platforms must then be evacuated 

in 8 minutes. All passengers are then evacuated to the secure area in the elevator shaft. 

After this there are no requirements for the evacuation time by the elevators.  
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Bilaga 2 Fakta om SL och länet, 2012. 

 

Tabell 1. Två intilliggande stationer till Sofia stationen. 

 

 

De stationer som valdes låg alldeles i närheten där Sofia stationen kommer uppföras år 

2030. Dessa två stationer har tre linjer så därför delades alla värden på tre för varje 

station. Därefter togs ett medelvärde ut för de två intilliggande stationerna för att sedan 

kunna ta dessa gånger två för att bättre få ut rätt mätdata gällande Sofia stationen som 

har två linjer. 

 

 

Figur 1. Linjesträckning för tunnelbanan år 2030, Sofia stationen.  
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Bilaga 3 Uträknad data 

Dessa värden i tabell 3 gavs efter att ett uträknat medelvärde gjorts för 

Medborgarplatsen och Skanstull. Dessa två stationer har tre linjer och Sofia två linjer.  

 

Tabell 2. Antagande Sofia stationen. 

 

 

Efter att ett antagande är klar med antalet på- och avstigande vid Sofia stationen delades 

antalet in i en tidsram gällande 2.5 minuters intervall, se tabell 3. Tabell 4, 5, 6 och 7 är 

baserat på ett transportsystem. 

 

Tabell 3. Antal personer som stiger på eller av transportsystemet var 2.5 minut. 

 

 

Efter att uträkningen är klar för intervallet 2.5 minuter, skapas en uträkning för behovet 

av antalet tåg i transportsystemet och behovet på antalet hisskorgar som ska innehålla x 

antal personer. 

 

Tabell 4. Uträknande för antalet tåg och hisskorgar som behövs mellan 06.00-09.00. 
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Tabell 5. Uträknande för antalet tåg och hisskorgar som behövs vid en rusningstimme 

07.30-08.30. 

 

 

Tabell 6. Uträknande för antalet tåg och hisskorgar som behövs mellan 15.00–18.00. 

 

 

Tabell 7. Uträknande för antalet tåg och hisskorgar som behövs vid en rusningstimme 

17.30–18.30.  

 

 

Efter att de fyra ovanliggande tabellerna utvärderats lades antalet påstigande och 

avstigande ihop för att få ett sammanlagt värde på vilken kapacitet transportsystemet 

behöver ha för att få ut och in sina resenärer. Detta redovisas i tabell 8. 
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Tabell 8. Sammanlagda behovet som efterfrågas i transportsystemet, antalet tåg och 

hisskorgar. 

 

 

Tabell 8 visar vilket behov som behövs på de två transportsystemen. Dessa värden är 

redan uppdelat per transportsystem, så vidare beräkningar behövs inte för att dela upp 

för två transportsystem. Tabell 8 visar normalflöde 06.00-09.00, rusningstimme 07.30-

08.30, normalflöde 15.00–18.00 och rusningstimme 17.30–18.30. Efter att en 

utvärdering gjords syns det att rusningstimmen 17.30–18.30 har en högsta belastning 

under ett dygn och väljs som utgångspunkt för rekommendationen som ges.  

 

Rekommendation vid införande av transportsystemet: 2 AF med 2 tåg/ 2 hisskorgar per 

tåg/ 20 personer i varje hisskorg. Hisskorgarna skulle ankomma var 30:e sekund till 

stationerna (plattform och marknivå) och sedan stå stilla i 30 sekunder för att lasta på 

och av resenärer. Denna rekommendation bidrar med användningssättet motvikt. 
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Bilaga 4 Evakueringstillstånd 

 

Tabell 9. Uträknad kapacitet för evakueringsbehovet 8 minuter för en Articulated 

Funiculator. 

 

 

2400 personer ska kunna evakueras samtidigt ut ur tunnelbanesystemet. 1200 personer 

var 8:e minut på ett system, det ger 2400 personer på 8 minuter med två 

transportsystem. Rekommendation vid evakuering: Två AF transportsystem med 4 tåg/ 

3 hisskorgar i varje tåg/ 25 personer i varje hisskorg. Beräknat på att cykeltiden är 2 

minuter. 

 

Vid evakuering stängs alla transporter för nedåtgående trafik och alla korgar samlas 

nere vid tunnelbanan för att snabbt kunna transportera resenärer upp. 
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Bilaga 5 Transporttid i systemet 

Ett fast antagande är att hissen har 30 sekunder på sig från det att dörren öppnas tills den 

stängs. Var 30:e sekund anländer en ny hisskorg för att ta resenären dit den vill. Om 

antagandet 30 s inte går att använda kan beräkningen 0.5 s/person användas för att stiga 

på eller av hissen.  

 

Hissen anländer. 30 s 

 Öppnar hissdörren – 0,3 (m/s) 

 Tömmer hissen – 0.5 x antal personer i hiss (s) 

 Fyller hissen – 0.5 x antal personer i hiss (s) 

 Stänger hissdörr – 0.3 (m/s) 

Hissen avgår upp. 30 s 

 Restid/reslängd – 80 – 100 m = 30 (s) 

Hissen anländer. 30 s 

 Öppnar hissdörren – 0,3 (m/s) 

 Tömmer hissen – 0.5 x antal personer i hiss (s) 

 Fyller hissen – 0.5 x antal personer i hiss (s) 

 Stänger hissdörr – 0,3 (m/s) 

 

Restid ner…. Till hissen anländer. 30 s 

 Acceleration/Dec 0,6 - 0,7 g, 5,886 - 6,867 m/s2 

 Maxhastighet 10 m/s 

 

Hissrälsens längd 

Lyfthöjd 80-100 m = Rälsens längd 80-120 m 
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Bilaga 6 Hisstandarder 

Hisshall 

 Framför hissen skall det finnas utrymme att vända en rullstol, en cirkel vars 

diameter är minst 1500 mm. 

 

 Lokalbelysning 

 Den fysiska eller artificiell belysning av landningen i närheten av schakt 

dörrar skall vara minst 50 lux på golv nivå, så att en användare kan se. 

 

 Hissindikationen 

 I fallet med schakt dörrar med manuell öppning, måste användaren veta, 

innan hissen öppnas, om hisskorgen finns där eller inte. 

 

Hisskorg 

 Hissens höjd 

 Interiörens fria höjd på hissen ska vara minst 2 meter. 

 

 Genomgångshiss med öppningar på intilliggande sidor, då skall korgens mått 

vara minst 1400 x 1400 mm.  

 I hissen skall det vara möjligt att vända med rullstol eller rollator i rätt 

vinkel.  

 Dörrarnas fria bredd är minst 900 mm.  

 

 Hissen kan utrustas med en fällbar sits på en höjd av 500 mm från golvet. 

Sitsdjupet är 300-400 mm. 

 

 Väggar med glas ska använda laminerat glas och klara ett stöttest. 

 Hissväggar med glas placerat lägre än 1,10 m från golvet ska ha en ledstång 

på en höjd mellan 0,90 m och 1,10 meter, denna ledstång skall fästas 

oberoende av glaset. 

 För att inte fotstöden på en rullstol ska krossa glaset vid en eventuell 

kollision ska glasytan skyddas med en 300mm högt sparkskydd.  
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Hissdörr 

 Horisontellt skjutschaktdörrar.  

 Genomsnittlig stängningshasighet 0,3 m/s 

 Hissdörrars minsta fri höjd entrén är 2 meter. 

 Med en bredare dörröppning som t.ex. 1100mm skapas möjligheten att köra 

in en rullstol lite snett vilket underlättar påstigande i hissen. 

 

 Stängning av dörren rekommenderas ske under ständig kontroll och övervakning 

av resenären, genom möjligheten att kontinuerligt tryck på en knapp eller 

liknande för dörrstängning och körning av hissen. Detta för att undvika så ingen 

klämmer sig i hissdörren. 

 

 Med tanke på synskadade personer skall hissen utrustas med en tal syntetisator 

som meddelar våningsnumren både i korgen när man trycker på våningsknappen 

och när den stannar på en våning. 

 

Evakuering 

 Om en utrymningslucka finns på hiss taket för att möjliggöra undsättning och 

evakuering av resenärer, skall den luckan vara minst 0,35 m x 0,50 m. 

 Hiss taket ska kunna stödja massan av två personer, räknat på 1000 N för en yta 

av 0,20 mx 0,20 m. 

 Om nödutgångsdörrar finns, ska de vara minst 1,80 m hög och 0,35 m bred. 

 Nödutgångsdörrar skall öppnas från utsidan av bilen utan nyckel och från 

insidan av bilen med hjälp av en nyckel. 

 

(SIS, 2010) 
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Bilaga 7 Hissens area 

 Svensk standards säkerhetsregler för konstruktion och installation av hissar 

rekommenderar denna standard gällande area. 

 

Tabell 10. SS rekommendation baserat på personvikt i hiss. 

 

(SIS, 2010) 
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Bilaga 8 Beräknad lastvikt 

 

Tabell 11. Hissutformning. 

 

 

Med en beräkning på 80 kilo per resenär kan lastvikt beräknas. Därefter kan tabell 11 

ange storleken som behövs för att uppfylla hisskraven. De som lär tänkas på är att även 

om det är 5 eller 10 resenärer lär hisskorgen kunna vara så pass stor så en rullstol kan 

vändas i hisskorgen.   
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Bilaga 9 Layout Articulated Funiculator 

 

 

Figur 2. Modifierad skiss på planerad plattform med 2 AF system. 

 

Denna layout visar ovanliggande plan i varsin sida av plattformen med hissar som 

transporterar sista åttio metrarna upp till markplan. Dessa plan är avskilda ifrån 

varandra. 
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Figur 3. Modifierad skiss på 2 Articulated Funiculator som går direkt ner i plattformen 

 

Vid denna layout bör avskiljningsdörrar till spåret uppföras av utrymningsskäl. Här 

kommer eventuellt en rekommendation på en kompletterande arbetstunnel intill 

plattformen som utrymning behövas. 
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Bilaga 10 Layout konventionella hissar 

 

En layout som passar konventionella hisslösningar fanns redan och ser ut som exemplet 

nedan. En djup station (ca 100 m) vid Sofia i Stockholm med hissar i stället för 

rulltrappor. 

 

Figur 4. T-bana djup Sofia station.pdf. materialet kommer från SL. 

 

 Mer kostnads-effektiv lösning än rulltrappor  

 Tid i hiss knappt 30 sekunder jämfört med ca 5 minuter i rulltrappa  

 Layouten inspirerad av Barcelona Metro där det finns ett flertal djupa 

stationer. 

 

 

 


