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Nederlandstalige samenvatting

Intermodaal transport betreft het gebruik van meerdere transportmodi, waarbij het

hoofdtransport per trein of schip uitgevoerd wordt. Het biedt een interessant alterna-

tief voor unimodaal wegvervoer, dat een grote, negatieve impact heeft op het milieu.

Intermodaal transport kan de impact op het milieu reduceren doordat wegvervoer

enkel tijdens het voor- en natransport wordt gebruikt. Daarnaast worden schaal-

voordelen bereikt omdat grotere volumes gebundeld worden tijdens transport over

langere afstanden. Intermodaal transport draagt zo bij aan de ontwikkeling van een

duurzamer transportsysteem en wordt daarom sterk gestimuleerd door de Europese

Commissie.

Echter, meerdere transportmodi en operatoren zijn betrokken in dit proces, wat

diverse uitdagingen met zich meebrengt voor transportplanners in een complexe en

dynamische planningsomgeving. Hierbij is een naadloze integratie van intermodale

processen en beslissingen cruciaal. De mate waarin gëıntegreerde beslissingsonder-

steuning geboden kan worden alsook transportkosten bepalen samen de aantrekke-

lijkheid en perceptie van intermodaal transport. Daarom focust dit onderzoek op

de ontwikkeling van innovatieve transportsystemen die problemen met realistische

kenmerken en planningsbeperkingen kunnen oplossen, om zo intermodaal transport

verder te stimuleren.

In deze thesis worden twee planningsinstrumenten voorgesteld ter ondersteuning

van de beslissingen van intermodale transportplanners. Het betreft intermodale route-

ring enerzijds en de laadplanning van treinen anderzijds. Beide instrumenten bestaan

uit snelle planningsalgoritmes die kunnen omgaan met realistische probleemeigen-

schappen. De doelstelling is de minimalisatie van de totale transportkosten en een

maximale benutting van de beschikbare transportcapaciteit.

Een literatuurstudie over intermodale lange-afstandsroutering en rittenplannings-

problemen voor het voor- en natransport toont aan dat deze twee beslissingen tra-

ditioneel sequentieel genomen worden. In deze thesis worden beide beslissingen ge-

combineerd tot een gëıntegreerd optimalisatieprobleem voor intermodale routering.

De kosten en beperkingen van de rittenplanning van vrachtwagens worden betrokken

in de beslissing over de lange-afstandsroutering doorheen het intermodale netwerk.
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De gëıntegreerde benadering wordt vervolgens gebruikt om het intermodale netwerk

te analyseren. Op basis van dergelijke analyses kan het netwerk aangepast worden

dankzij inzichten in het intermodale netwerk op het tactische beslissingsniveau onder

bepaalde verwachtingen omtrent marktomstandigheden. Deze inzichten zijn bijvoor-

beeld nuttig bij onderhandelingen van nieuwe transportcontracten.

Na de toewijzing van laadeenheden aan intermodale treinroutes doorheen het in-

termodale transportnetwerk, dient voor elke vertrekkende trein een laadplan met

gedetailleerde ladingsbeperkingen opgesteld te worden waarin laadeenheden worden

toegewezen aan specifieke locaties op een trein. Door het operationele, dynamische

karakter van deze beslissingen kunnen op korte termijn nog kleine wijzigingen ver-

eist zijn. Zowel een exacte methode als een heuristisch algoritme worden voorgesteld

om dergelijk probleem met realistische ladingsbeperkingen en meerdere doelstellingen

op te lossen. Het resultaat is een voorstel van enkele plannen, waarbij het belang

van elke doelstelling verschilt per plan. Hierdoor kunnen planners voor een specifiek

treinvertrek het plan selecteren dat het meest aansluit bij de kenmerken van de plan-

ningsomgeving. Het levert aanzienlijke tijdswinst op en biedt zekerheid dat aan alle

ladingsbeperkingen is voldaan.


