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Sammanfattning 

Denna rapport utgör slutrapportering i projektet ”ITS-stöd för miljövänlig körning” som utförts 
under 2009-2010 med finansiering från Trafikverkets FUD-program. Projektet har utförts av 
Sweco och VTI. Projektets syfte har varit att öka kunskapen kring hur kända och nya ITS-
tillämpningar kan bidra till minskade koldioxidutsläpp i samband med vägtrafik. Fokus ligger 
särskilt på stödsystem för miljövänlig körning. Målsättningen har varit att kunna värdera 
existerande produkter och satsningar inom området men även att föreslå framtida lösningar 
och insatser inom området.  

Projekts huvudetapper har omfattat: 

• Kartläggning av system som bidrar till minskad energiförbrukning i samband med resor 
och transporter. Särskilt fokus på stödsystem för sparsam körning. 

• Fältförsök med några utvalda system. Enklare mätningar och jämförelser görs. 

• Modellutveckling för beräkning av bränsleförbrukning baserat på kördata i olika former.  

• Analys och diskussion kring nuvarande tjänster och system inom området. Förslag på 
inriktning av framtida lösningar och insatser inom området. 

Den bredare kartläggningen av ITS-tillämpningar som bidrar till minskad energiförbrukning 
omfattar t ex resplanering, trafikstyrning, förarstöd, hastighetsstöd och specifika stödsystem 
för sparsam körning.  

Kartläggning 

En studie som utförts på uppdrag av EU-kommission bedömer att ”Eco-driver coaching” är 
den tillämpning som har störst potential att spara energi och koldioxid, 15% om alla fordon 
och förare nyttjar funktionen fullt ut. 

Den närmare kartläggningen av stödsystem för miljövänlig körning visar att stödsystem för 
yrkestrafik har funnits ganska länge, och att denna marknad är relativt utvecklad. Många 
system omfattar funktioner för att företaget ska kunna följa upp bränsleförbrukning, eftersom 
detta efterfrågas och har visat sig vara en viktig del för att kunna minska förbrukningen. 

De flesta privatbilister har inga andra stöd för bränslesnål körning än bilens färddator, som 
främst kan visa medelförbrukning. På senare tid har det lanserats funktioner  i navigations-
system och mobiltelefoner som mäter körstil, och som kan ge körtips och statistik. Några av 
dessa har testats i detta projekt. 

För de flesta system saknas trovärdiga uppgifter om effekten på bränsleförbrukningen. Detta 
kan bero på att systematiska mätningar inte genomförts, men i praktiken beror det nog på att 
förbrukningen i slutändan bestäms av föraren, varför systemets effektivitet även beror på 
incitament, motivation, organisation och andra faktorer. Då blir det svårt att sortera ut 
effekten av det tekniska systemet från övriga faktorer. 
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Modeller och metoder för beräkning av bränsleförbrukning 

Vid beräkning av bränsleförbrukning och bedömning av körbeteende kan tre fall särskiljas: 

1. Data enbart från fordonets OBD-uttag (On Board Diagnostics) 

2. Fristående GPS-utrustning utan tillgång till data från fordonsdatorn 

3. Data från fordonets OBD-uttag och från ansluten GPS-baserad utrustning.  

I det första fallet (OBD) kan bränsleförbrukningen uppskattas främst baserat på motorns 
luftinflöde som till stor del styr den faktiska bränsleförbrukningen. Eftersom även hastighet 
finns med i OBD-data kan även detta nyttjas för bättre beräkningar. 

Fristående GPS-baserade utrustningar får istället basera sina beräkningar helt på mekaniska 
modeller kring fordonets rörelse (hastighet, acceleration). För att hamna någorlunda rätt 
behövs då uppgifter åtminstone om fordonets vikt och normala bränsleförbrukning.  

Utrustning som har tillgång till både fordonsdata via OBD samt GPS kan på olika sätt 
kombinera flödesmodeller med mekaniska modeller och möjliggöra bättre beräkningar av 
bränsleförbrukning och bättre bedömningar av körstil. 

VTI har inom ramen för detta projekt vidareutvecklat sina modeller för att beräkna 
bränsleförbrukning så att de kunnat användas för att värdera de olika system som testats 
inom detta projekt. Modellerna ska även kunna användas i fortsatta analyser, beräkningar 
och simuleringar inom området. 

Fältförsök 

I projektet har enklare fältförsök och mätningar genomförts för att testa och värdera 
funktionaliteten hos några olika stödsystem för miljövänlig körning samt för att testa och 
validera den framtagna modellen för beräkning av bränsleförbrukning. 

I fältförsöken testades bland annat: 

• Garmin GPS-navigator med ”Ecoroute”-funktionalitet. 

• Miljö-ISA, ett system i Stockholms stads fordon som omfattar Intelligent 
hastighetsanpassning samt stöd för miljövänlig körning 

Systemen testades dels utifrån den data som systemen själva avger, dels genom samtidig 
loggning av OBD-data och GPS-data med parallell mätutrustning. 

   
Garmin Ecoroute   Miljö-ISA i Stockholms stads fordon 

Genom att köra samma slinga dels med sparsam körstil, dels med slösaktig körstil, kunde 
enklare jämförelser göras mellan de testade systemen och VTIs modell: 
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Sparsam och slösaktig körning längs samma slinga. (Uppskattad förbrukning liter/10 km) 

Fältförsöken indikerade bland annat att system baserade på enbart GPS kan ofta detektera 
slösaktig körstil, men hamnar lätt fel när det gäller att uppskatta bränsleförbrukningen i 
absoluta tal. För att klara det behöver de kalibreras till aktuellt fordon och last. 

VTIs modell gav tillfredställande resultat både med enbart-GPS och med enbart-OBD. Utan 
kalibrering blir dock förbrukningen för låg. Med GPS+varvtal+kalibrering kommer modellen 
riktigt nära bilens färddator. Som dock på intet sätt utgör facit. 
 

Nuvarande stödsystem för miljövänlig körning 

Baserat på inventeringen och de egna testerna dras bland annat följande slutsatser kring 
nuvarande stödsystem för miljövänlig körning: 

• System baserade enbart på GPS kan värdera körstil, men är dåliga på att uppskatta 
faktisk bränsleförbrukning och missar helt betydelsen av ökad last, däckstryck mm.   

• System baserade på OBD kan mäta bränsleförbrukning med tillräcklig precision, men 
kan inte fullt ut värdera hur ekonomisk den aktuella körstilen är.  

• System som omfattar både GPS och OBD har förutsättningar att göra bättre mätningar 
av förbrukningen och bättre värderingar av förbättringspotentialen för en körning. 

• Att visa summering av nyckeltal efter körning är en bra funktion som finns hos vissa av 
systemen. Många tittar inte under själva körningen. 

• Telefonapparnas svaghet är att de inte är fast monterade och inte startas när bilen 
startas. Därmed kan det totala användandet av dessa system antas bli mycket litet.  

• De eco-funktioner som finns inbyggda i vissa GPS-navigatorer kan antas nyttjas mer 
än telefonappar, då GPS-navigatorer ofta är ”fast” installerade i många fordon. 
Dagens GPS-navigatorer saknar dock uppkopplade eco-funktioner. 

• De av dagens system som kan antas ha störst effekt, är de system för yrkesförare som 
är fast installerade, och som återkopplar vettiga nyckeltal till både förare och ledning. 

0 
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Framtida system och lösningar 
Det finns en tydlig ambition inom EU att förbättra energieffektiviteten inom transportsystemet, 
och det råder inget tvivel om den stora potentialen som finns när det gäller sparsam körning. 
För att uppnå den fulla potentialen kommer det dock krävas mer än att bara vädja till förare 
att köra mer ekonomiskt. Det saknas dock en tydlig riktning eller prognos för hur system, 
tjänster och politik inom detta område kommer att utvecklas. 

I figuren nedan illustreras vilka informationsflöden och funktioner som kan vara aktuella i 
framtida stödsystem för ekonomisk körning.  

 
De blåa pilarna illustrerar indata som kan användas, medan de gröna pilarna visar 
informationsflöden för uppkoppling till centrala funktioner samt återkoppling. De rosa pilarna 
kring föraren illustrerar att föraren tar del av systemets information, men även att det är 
föraren som styr fordonets energiförbrukning genom sin körstil. De streckade pilarna anger 
framtida funktioner som kan komma att behövas för att nå den fulla potentialen kring 
energieffektiv körning:  

• Styrning av gas och broms för att minimera energiförbrukning 

• Kommunikation med andra fordon och trafikledningssystem för att optimera färdväg, 
hastighet och körstil. 

De senare funktionerna ligger en bit in i framtiden och kräver införande på bredare front, 
standardisering, lagstiftning mm. Kopplat till diskussionen kring de kartlagda och testade 
systemen kan vi hävda att system i närtid kan uppnå en högre effektivitet genom att: 

• Använda data från både GPS och OBD för bättre mätning och värdering av 
bränsleförbrukning och körstil. 

• Vara uppkopplade till funktioner för statistik och återkoppling 

• Ingå i upplägg som omfattar incitament att köra bränslesnålt. T ex ”pay as you drive”. 
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Grundläggande krav på stödsystem för miljövänlig körning 

Baserat på resultaten i detta projekt föreslås funktionella krav som kan finnas med i en 
kravspecifikation för den som vill köpa (eller utveckla) stödsystem för miljövänlig körning: 

• System i fordon bör vara fast installerade och aktiveras när fordonet startas   

• Systemet bör mäta både körstil och bränsleförbrukning. Dessa bör loggas 
kontinuerligt. 

• Tydliga och pedagogiska parametrar/nyckeltal bör användas för att värdera körstil. 
Det bör framgå vilka aspekter som premieras eller bestraffas. 

• Systemet bör kontinuerligt visa valda nyckeltal för föraren samt visa summerade 
nyckeltal när körningen avslutas. 

• Systemet bör vara uppkopplat till centrala funktioner för summering och uppföljning 
av centrala nyckeltal. 

• Systemet bör vara förberett för att kunna hantera incitament kopplat till nyckeltalen.  

Till detta kan läggas tekniska krav kring t ex GPS och OBD-anslutning samt organisatoriska 
lösningar kring incitament, återkoppling mm. 
 
 

Förslag på prioriterade åtgärder och fortsatt arbete 

Nedan ges förslag på inriktning av fortsatt arbete inom området: 

• Fortsätt uppmuntra yrkestrafiken att installera och använda stödsystem för miljövänlig 
körning. Verka för stödsystem som är billigare både i inköp och drift. 

• Se till att system som upphandlas uppfyller grundläggande krav kring funktion, 
loggning och återkoppling. Se exempel på krav ovan. 

• Beakta vikten av loggning, återkoppling och incitament.  

• Uppmuntra utveckling och införande av stödsystem för privatbilister. 

• Verka för att ”Pay as You Drive” även ska omfatta aspekter kring miljövänlig körning. 

• Harmonisera nyckeltal för att mäta och värdera ekonomisk körning. 

• Stöd långsiktig utveckling och införande av stödsystem som även påverkar fordonet 
och kommunicerar med andra fordon och trafikledning. 

• Kartlägg hur energiförbrukningen hos elbilar och hybrider varierar med hastighet, 
körstil, trafik mm. Ta hänsyn till detta i såväl stödsystem som i trafikpolitiken! 
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1 Inledning 

1.1 Denna rapport 
Denna rapport utgör slutrapportering i projektet ”ITS-stöd för miljövänlig körning” som utförts 
under 2009-2010 med finansiering från Trafikverkets FUD-program. Projektet har utförts av 
Sweco Infrastructure och VTI.  

1.2 Bakgrund 
För att nå de högt uppsatta målen kring minskade utsläppen av koldioxid behöver 
vägtransportsektorn bidra på så många sätt som möjligt. Den senaste tiden har fokus här 
varit på att stimulera utveckling och försäljning av fordon med lägre drivmedelsförbrukning 
och/eller alternativa drivmedel. Med hjälp av ITS – Intelligenta transportsystem - kan 
koldioxidutsläppen minskas ytterligare, bl a genom grön ruttplanering, navigering, intelligent 
hastighetsanpassning, stöd för miljövänlig körning, stöd för samåkning och bilpooler, 
trafikstyrning och trafikinformation. Flera studier visar att stödsystem för miljövänligt körsätt 
hör till de åtgärder som kan ha störst potential till minskad energiförbrukning.  

De flesta stödsystem för miljövänlig körning har hittills varit riktade mot målgruppen 
yrkesförare, dels för att här finns ett större incitament att spara pengar genom minskad 
bränsleförbrukning, och för att betalningsviljan för eftermontering av system är större. De 
senaste åren har det dock börjat dyka upp flera tjänster och system riktade till privatbilister, 
bland annat i form av nya funktioner i navigationssystem, och i form av applikationer i 
mobiltelefoner. 

Ett problem i sammanhanget är dock att besparingspotentialen hos många system och 
tjänster bygger på att systemet verkligen används i praktiken samt att föraren verkligen 
ändrar sitt körbeteende på ett bestående sätt. Ett annat - som hänger ihop med detta - är att 
flera av de produkter som säljs inom området har lite av pryl/gadget-karaktär och kan antas 
användas i liten utsträckning i praktiken och ha mycket liten effekt. 

Det finns därför anledning att titta närmare på de tjänster och system som påstås kunna 
hjälpa oss med sparsam körning. Några frågeställningar är: 

• Hur bra är egentligen dagens system och tjänster för sparsam körning? 

• Hur skulle de kunna bli bättre? 

• Vad ska man tänka på som köpare av stödsystem idag? 

• Hur kan framtidens stödsystem se ut? 
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2 Projektets syfte och metod 

2.1 Syfte och mål 
Detta projekt syftar till att öka kunskapen kring hur kända och nya ITS-tillämpningar kan bidra 
till minskade koldioxidutsläpp. Fokus ligger på fordonsburen ITS och särskilt stödsystem för 
miljövänlig körning. Målsättningen är att kunna värdera existerande tjänster och produkter 
och satsningar inom området men även att kunna diskutera och föreslå framtida lösningar 
och inriktning av insatser inom området.  

2.2 Metod 
Genom kartläggning identifieras olika tjänster och system som bidrar till minskad 
energiförbrukning i samband med resor och transporter. 

Genom fältförsök  görs mätningar och bedömningar av några utvalda system. Härigenom fås 
praktiska erfarenheter och underlag för att värdera nuvarande produkter och tjänster. 

Genom modellutveckling av modeller för beräkning av bränsle- och energiförbrukning ges 
förutsättningar att värdera mätdata från fältförsöken. Modellerna ska även kunna användas i 
fortsatta analyser, beräkningar och simuleringar inom området. 

Genom analys av kartläggning, fältförsök och modellutveckling skapas en grund för att 
bedöma nuvarande tjänster och system inom området samt för att diskutera och föreslå 
framtida lösningar och inriktning av insatser inom området. 

2.3 Projektplan 
Projektet omfattar följande huvudaktiviteter: 

1) Kartläggning av ITS-tillämpningar som kan bidra till minskade koldioxidutsläpp. 

Kartläggningen baseras på litteraturgenomgång samt genom utbyte med samverkans-
partners. Målet är att kunna sammanställa ITS-tillämpningar som kan ge minskade 
koldioxidutsläpp, grupperat på lämpligt sätt, t ex grön ruttplanering, stöd för sparsam körning, 
mobility management osv. Detta projekt fokuserar på fordonsbaserad ITS, men det är ändå 
viktigt att placera in detta bland andra miljövänliga ITS-åtgärder, för att möjliggöra 
jämförelser och samverkan. Kartläggningen syftar även till att identifiera system och tjänster 
som kan vara aktuella för fältförsök eller enklare tester. 

2) Modeller och algoritmer 

Särskild forskning görs kring modeller och algoritmer för hur drivmedelsförbrukning och 
koldioxidutsläpp kan approximeras utifrån GPS-loggdata från ISA-system, navigationssystem 
eller motsvarande. Modellerna testas med data från fältförsöken. 

3) Fältförsök med stöd för miljövänlig körning  

Mindre fältförsök och tester genomförs dels av kommersiella produkter för sparsam körning, 
dels i samverkan främst med Stockholms Stads projekt för införande av ISA med stöd för 
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miljövänlig körning. I samarbete med detta projekt kan vi testa och validera olika funktioner 
och beräkningsmodeller som tas fram inom projektet.  

4) Utvärdering av fältförsök och modeller 

Utvärderingen omfattar både själva bränslemodellen och förarstödets inverkan på 
bränsleförbrukning. En central fråga är hur små effekter man vill kunna påvisa med statistisk 
säkerhet. Eventuella justeringar av modeller och algoritmer görs utifrån resultaten. 

5) Sammanställning av förslag på prioriterade ITS-tillämpningar för minskade 
koldioxidutsläpp 

Baserat på resultaten från ovanstående aktiviteter görs en sammanställning av förslag på 
prioriterade ITS-tillämpningar som kan ge minskade koldioxidutsläpp. Fokus ligger på 
tillämpningar som är genomförbara i närtid och där utveckling och införande kan stimuleras. 
När det gäller stödsystem för sparsam körning görs bedömningar av nuvarande system samt 
förslag kring inriktning av framtida satsningar inom området. 

 

2.4 Projektets organisation och tidplan 
Projektet har utförts av Sweco Infrastructure och VTI. Stefan Myhrberg (Sweco) har varit 
projektledare och Rune Karlsson har svarat för VTIs delar kring modeller och beräkningar. 

Projektet har genomförts med finansiering från Trafikverkets FUD-program under perioden 
2009-2010. 
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3 Kartläggning av stödsystem för minskad energiförbrukning 

Projektet har på flera nivåer inventerat och kartlagt olika stödsystem för minskad 
energiförbrukning i samband med resor och transporter. 

Kartläggningen har baserats på litteraturgenomgång samt utbyte med samverkanspartners. 
Sammanställningen omfattar främst ITS-tillämpningar som kan ge minskade 
koldioxidutsläpp. 

Detta projekt fokuserar på fordonsbaserad ITS och särskilt på stödsystem för sparsam 
körning, men det är ändå viktigt att placera in detta bland andra miljövänliga ITS-åtgärder, för 
att möjliggöra jämförelser och samverkan.  
 

3.1 ITS - tillämpningar som bidrar till minskad energiförbrukning 
Det finns ett stort antal ITS-tillämpningar som på olika sätt kan bidra till minskad 
energiförbrukning. Här nedan ges några exempel. I bilaga 7.1 ges fler exempel och i bilaga 
7.2 redovisas en sammanställning av inventerade system och tjänster. 

Ett sätt att kategorisera åtgärder är om de äger rum innan, under och/eller efter själva resan. 
Ett annat är om stödsystemen är fordonsbaserade eller vägsidesbaserade. 
En ytterligare indelning är om stödsystem påverkar fordonet eller syftar till att påverka 
föraren som framför fordonet och även tar andra beslut kring sina resor. 

Med avstamp i kända ITS-begrepp kan följande indelning göras av ITS-åtgärder som bidrar 
till minskad energiförbrukning: 

 

Kategori Exempel
Trafikinformation • Trafikinformation realtid

• Parkeringsinformation

Trafikstyrning • Intelligent trafiksignalstyrning
• Körfältstyrning, kövarning

Fordonsrelaterat • Information om däckstryck
• Fordonsdiagnos, serviceinformation

Transportplanering • Fleet Management
• Samåkning

Hastighetspåverkande system • Hastighetskameror
• ISA – Intelligent hastighetsanpassning

Ruttplanering och navigation • Internetbaserad reseplanering
• Navigationssystem i fordon

Stödsystem för sparsam körning • Informationssystem i fordon
• Uppkopplade system (till ledningscentral)
• Återkopplande system
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I en studie1

• Trafikstyrning 

 som utförts av TNO på uppdrag av EU-kommissionen görs en värdering av olika 
ICT-tillämpningar som kan bidra till minskad energiförbrukning inom transportsektorn. Här 
studerar man tre typer av tillämpningar: 

• Avancerat förarstöd  

• ”Eco-solutions”, som även kan inkludera fordonspåverkande system. 

De tillämpningar som bedöms ha störst potential när det gäller minskad CO2-utsläpp är: 

1)  Eco-driver coaching (15% potentiell reduktion av CO2) 

2)  Eco-driver assistance (10% potentiell reduktion av CO2) 

I begreppet Eco-driver coaching ingår mer avancerat stöd som kräver noggrannare 
kartunderlag. 

 

Figur 1.  Potentiell CO2-besparing vid lyckat införande av olika ICT-tillämpningar. Källa: TNO 
 

I studien poängteras att CO2-besparingen när det gäller Eco-driving till stor del beror på 
förarens vilja att följa systemets rekommendationer. Detta är en mycket viktig aspekt som gör 
att ovanstående uppskattningar bör ifrågasättas – eller betraktas som en maximal potential. 

Riktigheten i de uppskattade potentialerna kan diskuteras, t ex är anledningen till att 
congestion charging får så låg potential att den endast anses tillämplig i storstäder och 
studien räknar på hela EU-s transportarbete. Här kan man anta att andra former av 
vägavgifter kan få större effekter. 

                                                
1 TNO report  for the European Commision| Version 1.1 Impact of Information and Communication Technologies on 
Energy Efficiency in Road Transport. Sept 2009. 
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I studien görs även en uppskattning av i vilken grad olika system och tjänster kan vara 
införda 2020. 

 

Figur 2. Potentiell CO2-besparing och uppskattad införandegrad. Källa: TNO 
 

Sammantaget kan det anses som mycket intressant att ecodriving i olika former toppar listan, 
och att potentialen till energibesparingar bedöms som så stor. 
 

3.2 Stödsystem för bränslesnål körning 
Särskilda stödsystem för bränslesnål körning har tidigare främst varit riktade mot yrkestrafik. 
Detta är helt rimligt med tanke på de bättre förutsättningar att räkna hem besparingar 
ekonomiskt som råder inom yrkestrafiken. Den senaste tiden börjar dock även system för 
privatpersoner dyka upp. 

3.2.1 Bränsleuppföljande system för yrkestrafik 

Stödsystem för bränslesnål körning för yrkestrafik har funnits ganska länge, och marknaden 
för olika system och tjänster är relativt utvecklad. Många system omfattar funktioner för att 
företaget ska kunna följa upp bränsleförbrukning, eftersom detta efterfrågas och har visat sig 
vara en viktig del för att kunna minska förbrukningen. 

I en kartläggning2

A. Information om bränsleförbrukning levereras till ledningscentral 

 som gjordes 2009 sammanställdes information från leverantörer av 
bränsleuppföljningssystem för yrkestrafik. Följande kriterier användes för att bedöma 
systemens funktionalitet: 

B. Information om bränsleförbrukning visas för förare i hytt 

                                                
2 Kartläggning av uppföljningssystem och stöd för förare under färd. Vägverket Publ. 2009:63 

System Potential CO2
effect EU27

Estimated 
penetration 
rate in 2020

CO2
reduction

Eco-driver Coaching 15% 20% 3%
Eco-driver Assistance 10% 25% 2,5%
CC/ACC 3% 70% 2,1%
PAYD 7% 20% 1,4%
Trip-departure planning (freight) 2% 70% 1,4%
Dynamic traffic light synchronization 2% 50% 1%
Automatic engine shutdown 2% 50% 1%
Tyre pressure indicator 1% 70% 0,7%
Fuel-efficient route choice 2% 25% 0,5%
Platooning 6% 2% 0,12%
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C. Detaljerad kör- och förbrukningsdata med orsak till förbrukning lagras och redovisas 
till ledningscentral 

D. Detaljerad kör- och förbrukningsdata och stöd för sparsam körning redovisas för 
förare i hytt. 

Nedan visas en lista över inventerade system och deras funktioner: 

 

 

Figur 3. Sammanställning av funktioner hos kartlagda system. Källa: Vägverket Publ 2009:63 
 

Sammanställningen visar inte hur många system av respektive sort som finns i drift, och inte 
heller vilken effekt på bränsleförbrukning som respektive system ger. 
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Figur 4. Exempel på bränsleuppföljningssystem – Precom Fordonsekonomi. 
 

I rapporten konstateras bland annat att: 

• Föraren har genom sitt körsätt stora möjligheter att påverka bränsleförbrukningen 

• Förarsystem som ger direkt återkoppling om förbrukning och körstil kan hjälpa föraren 
att minska sin förbrukning och förbättra sitt körsätt 

• Att enbart använda medelförbrukning som mått på förarbeteende rekommenderas 
inte. Medelförbrukningen kan variera stort beroende på faktorer som föraren har svårt 
att påverka, t ex lastens vikt, trafik, väder mm. 

• Mått som ofta används för att mäta olika aspekter av körsätt är: 

o Utrullning eller sträcka körd med nollförbrukning 

o Varvtal och växelläge 

o Tomgångskörning 

o Överhastighet 

o Antal stopp / antal korta stopp 

 

3.2.2 Stödsystem främst riktade mot privatpersoner 

De flesta privatbilister har inga andra stöd för bränslesnål körning än bilens färddator, som 
kan visa medelförbrukning. Vissa förare använder denna information för att minska sin 
bränsleförbrukning, medan andra inte alls tar del av denna information. 

På senare tid har det börjat lanseras system och tjänster som även mäter körstil, som kan ge 
körtips, statistik och även med uppkoppling mot centrala system för ytterligare funktionalitet. 
Många av dessa är funktioner i navigationssystem eller mobiltelefoner, vilket gör 
merkostnaden för ecodriving-funktioner betydligt mindre än för fristående system. 
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Figur 5. Stödsystem främst riktade mot privatbilister 
 
 

Nedan ges exempel på några system som främst är riktade mot privatpersoner. Några av 
systemen beskrivs närmare i Bilaga 7.3.  
 

3.2.2.1 Inbyggda system / bilens färddator 

De flesta nyare bilar har färddator som kan visa medelförbrukning och momentan 
förbrukning. De värden som visas är beräkningar baserat på data som hämtas från motorn, 
oftast via sk OBD2-protokoll (On Board Diagnostics). Som nämnts ovan finns det brister med 
att endast visa medelförbrukning utan koppling till utfört transportarbete, last, trafik mm. 

En del bilar lanseras nu med utökade funktioner kring sparsam körning, bland annat förslag 
kring växling och varvtal. 

Dagens inbyggda färddatorer saknar data från t ex GPS och är heller inte uppkopplade för 
att kunna utbyta information med omvärlden, detta skapar begränsningar kring möjlig 
funktionalitet. 

 

3.2.2.2 Fristående eftermonterade system för miljövänlig körning 

Fristående eftermonterade stödsystem för miljövänlig körning har främst varit riktade mot 
yrkestrafik – se ovan. Det finns dock några system som i viss utsträckning har köpts av 
privatpersoner med intresse för bränsleförbrukning och sparsam körning.  

 

3.2.2.3 Miljökörningsfunktioner i navigationssystem / GPS 

GPS-baserade navigationssystem har de senaste åren fått stort genomslag hos privatbilister. 
Flera av systemen omfattar olika funktioner kring bränsleförbrukning och körstil. 

12

Bilens färddator

Utökade 
”färddator” 
funktioner 

(OBD)

GPS-baserade 
system

Uppkopplade 
system

Fabriks-
monterade

Efter-
monterade

Fristående

I navigations-
system

App i 
mobiltelefon
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Nedan visas exempel från Garmins GPS-navigator: 
 

  
Figur 6.  Miljökörning visas i kanten:  

”99” och det gröna lövet.  
Figur 7. Detaljer kring miljökörning.  

 

Miljöfunktionerna i GPS-navigatorerna kan verka avancerade, men närmare granskning och 
tester visar på flera brister och att många av funktionerna är lite av gadget-karaktär. 

Dagens GPS-navigatorer baserar sina beräkningar kring miljökörning enbart på GPS-data 
kring hastighet, accelerationer och inbromsningar. Därmed saknas data om varvtal, 
motorbelastning, mm. I princip kan man lasta bilen full, sätta på taxbox och ett fullastat släp 
utan att dessa system anger någon ökad bränsleförbrukning eller miljöbelastning. De GPS-
baserade systemen kan däremot vara bra på att upptäcka körstil som inte är miljövänlig, t ex 
upprepade accelerationer och inbromsningar eller dåligt val av hastighet – för sakta eller för 
fort. 

För att miljöfunktionerna i GPS-navigatorer ska bli bättre krävs bl a:  

• Att motordata hämtas från fordonets OBD-anslutning 
• Uppkoppling för utbyte av data med omvärlden 
• Bättre användning av den data som systemet har 
• Bättre användargränssnitt 

 
Ett av de testade systemen lanserade under 2010 ett tillbehör för anslutning till fordonets 
OBD-uttag. Se kapitlet ”fältförsök” samt i bilaga 7.2 kring snabbtestade system. 

 

3.2.2.4  Miljökörningsfunktioner i mobiltelefoner (appar) 

Den senaste tiden har flera appar till mobiltelefoner lanserats som omfattar stödfunktioner för 
miljövänlig körning. 
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Figur 8. EcoDriverEd (Iphone Figur 9. GreenMeter (Iphone) Figur 10. Torque (Android) 

 

De flesta appar kring miljövänlig körning använder telefonens inbyggda GPS som 
huvudsaklig datakälla. Flera appar använder även telefonens accelerometer, och det finns 
även appar som kan hämta data från bilens OBD-uttag med hjälp av lämplig adapter. 
Android-appen Torque som har denna möjlighet beskrivs närmare under ”fältförsök” nedan. 

 
Det finns goda förutsättningar för att göra riktigt bra miljökörningsappar om man nyttjar 
följande möjligheter: 

• Inbyggd GPS för positionering och hastighetsberäkning 
• Inbyggd accelerometer för beräkning av körstil som acceleration och inbromsning. 
• Möjlighet att nyttja kartdata för ex  navigation och inhämtning av trafikföreskrifter.   
• Uppkoppling för utbyte av data och serverfunktionalitet 
• Uppkoppling för uppdatering av programvara. 
• Uppkoppling mot bilens OBD för inhämtning av fordonsparametrar  

 

Telefonernas stora fördel är möjligheten till uppkopplade funktioner, vilket de flesta GPS-
navigatorer ännu saknar. Den stora nackdelen med appar i telefoner som körstöd är att de 
flesta inte har telefonen monterad i fordonet och att apparna måste sättas igång manuellt. I 
praktiken innebär det att de flesta testar appen några gånger och därefter inte använder den 
regelbundet. Rent tekniskt finns det dock inget som hindrar användandet av en dedikerad 
telefon/ipad/androidplatta i fordon. 

 



ITS-STÖD FÖR MILJÖVÄNLIG KÖRNING  -  Kartläggning och försök - Slutrapport 
Sida 19 (85) 

2011-05-27 
Version 1.0 

 
   

4 Modellberäkning av bränsleförbrukning  

Syftet med detta avsnitt är att diskutera problem och frågeställningar kring modellmässig 
beräkning av bränsleförbrukning (brf) från givna data. Data kan vara fordonsparametrar (t ex 
vikt och tvärsnittsarea), fordonsdynamiska storheter (hastighet eller acceleration), 
motorvariabler, men även variabler som beskriver vägmiljön eller trafikförhållanden, t ex 
hastighetsgräns, topografi, vägytans beskaffenhet och väderläge.  

Avsnittet börjar med några grundläggande frågeställningar, såsom olika typer av modeller, 
deras för- och nackdelar samt behov av data. Här diskuteras även möjligheten att uttrycka 
hur bränslesnålt en förare har kört och svårigheter med detta. Därefter beskrivs en 
mekanistisk modell som utvecklats inom projektet i syfte att belysa frågeställningar mer 
kvantitativt. Denna modell tillämpas på några uppmätta körförlopp och precisionen i 
beräknad bränsleförbrukningen uppskattas för olika tillgång till data. En störningsanalys visar 
hur känsligt resultatet kan vara för olika fordonsparametrar. 

4.1 Principiella frågeställningar 
4.1.1 Nyttan med extrautrustning och modeller? 

Man kan ställa sig frågan varför det ska behövas extrautrustning för att mäta/uppskatta 
bränsleförbrukning. Särskilt som denna extrautrustning många gånger ger ett osäkrare värde 
på bränsleförbrukningen än den som fås på traditionellt sätt från fordonets färddator. En 
förklaring är att den faktiska bränsleförbrukningen inte tar hänsyn till den miljö eller 
trafiksituation i vilken fordonet färdas. Det är alltså svårt att enbart från faktisk bedöma hur 
bränslesnål eller slösaktig körningen egentligen har varit. Likaså är det svårt att från denna 
ge råd om hur man borde ha kört för att minimera bränsleförbrukningen utgående från de 
givna förutsättningarna. Till skillnad från fordonens traditionella inbyggda system för 
skattning av bränsleförbrukning så har de GPS-baserade bättre möjlighet att ta hänsyn till 
den omgivning i vilken fordonet färdas (t ex vägens lutning och hastighetsgräns).  

Samtidigt måste man hålla i minnet att mycket av den information om fordonet och särskilt 
motorns arbetspunkt går förlorad om man enbart använder data från extrautrustningen. 
Precisionen i bränsleförbrukningen kan därmed bli drastiskt försämrad jämfört med en 
skattning från färddatorn. Vad som ofta glöms i diskussioner om Ecodriving är att det 
bränsleoptimala körsättet beror av fordonets egenskaper. Detta gäller exempelvis motorns 
verkningsgrad. Ett körsätt som kan vara optimalt i ett fordon kan kanske vara mindre lyckat i 
ett annat. (Som ett extremt exempel på detta kan här nämnas en elbil.) En kringutrustning 
som inte beaktar information om det aktuella fordonet kan man därför kanske ställa sig 
skeptisk till. 

4.1.2 Modelltyper 

Två huvudfrågeställningar behandlas här: 

• Hur väl stämmer de skattningar av ett fordons bränsleförbrukning som fås från GPS-
baserade instrument överens med fordonets verkliga bränsleförbrukning? 

• I vilken mån är det möjligt att uttala sig om hur bränsleekonomiskt en förare har kört 
baserat på data från GPS-baserade instrument? Kan körbeteendet göras mer 
bränslesnålt? 
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I båda fallen spelar modellberäkningar en stor roll. Man kan kanske urskilja tre olika typer av 
modeller: 

1. Modeller som utgår från motordata   
2. Mekanistiska modeller 
3. Statistiska modeller  

 

Den första typen av modeller kan betraktas som en (mycket) förenklad variant av den typen 
som används i fordonets färddator. Det vanligaste är att brf beräknas ur mängden luft som 
flödar in i motorn (varvid brf betraktas som proportionellt mot luftflödet men korrigeras för 
bränsle/luft-blandningens avvikelse från det ideala). Generellt kan man få en ganska god 
skattning av bränsleförbrukning på detta sätt men kopplingen till aktuell omgivning (topografi, 
trafiksituation) saknas i beräkningen. En förutsättning för att denna typ av modeller kan 
användas är att utrustning är inkopplad till (eller åtminstone kommunicerar med) OBD-
uttaget. En modell av denna typ beskrivs närmare i avsnitt 4.3. 

Mekanistiska modeller bygger på beskrivning av krafter som verkar på fordonet och de 
effektförluster dessa ger upphov till. Översättning från effektförluster (uttryckt i termer av 
vridmoment och varvtal) till bränsleförbrukning kan göras med hjälp av en s.k. motormapp. 
Mekanistiska modeller har hög förklaringspotential men lider samtidigt av hög komplexitet 
och kräver detaljerade data, både om fordonet men även annat som exempelvis topografi. I 
princip gäller att ju mer (tillförlitlig) data som finns tillgänglig, desto bättre skattning av 
bränsleförbrukning kan fås. Förutom bränsleförbrukning kan i princip även mått på 
bränslesnålhet beräknas genom att med modellen skatta den minsta möjliga 
bränsleförbrukningen. Detta är dock ett mycket komplicerat problem. 

Vissa utrustningar använder sig av enkla statistiska modeller för skattning av främst 
körbeteendeindex. Dessa modeller kan vara utformade i form av sammanvägningar av 
relevanta variabler såsom accelerationsnivåer, mängden inbromsningar och varvtalsnivåer. 
(Möjligen kan man betrakta denna klass av modeller som starkt förenklade approximationer 
av mekanistiska modeller.) Fördelen med dessa är just deras enkelhet. Det är svårt att 
bedöma vilken precision som är möjlig att uppnå med dem. Möjligen kan man upptäcka en 
körstil som inte är miljövänlig t ex upprepade accelerationer och inbromsningar. 

I tabell 4.1 visas översiktligt samband mellan datakällor och de modeller som kan byggas 
från dem. Från GPS-utrustningen får man hastighet (acceleration) samt information om 
omgivningen, t ex vägens lutning. Hastigheten kan också erhållas från OBD liksom även 
andra relevanta variabler såsom varvtal och växelläge. Från OBD fås även luftinflöde som brf 
kan beräknas ur.  

 
Tabell 4.1. Nödvändiga indata för olika modelltyper samt vilka datakällor som kan tillhandahålla 
respektive indata.  

  Datakällor 
Modelltyp Indata GPS OBD Andra 

 
 
 

Mekanistisk 

Vägens lutning JA NEJ  

Hastighet JA JA  

Växelläge NEJ JA  

Fordonsparametrar NEJ (JA) JA    (Fordonsregister) 
Luftinflöde Luftinflöde, STFT, 

LTFT 
NEJ JA  
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I det här avsnittet har vi fortsättningsvis valt att fokusera på mekanistiska modeller eftersom 
dessa är lämpliga för att belysa frågeställningar, både principiellt och kvantitativt. 

 

4.1.3 Precisionen i bränsleskattningarna för mekanistiska modeller   

Som nämnts ovan kräver de mekanistiska modellerna ett antal fordonsparametrar, 
exempelvis vikt, tvärsnittsarea, bränsletyp, antal växlar, utväxlingstal, uttryck för motorfriktion 
och motormapp. En del parametrar (massa, tvärsnittsarea) kan fås från fordonsregistret, 
andra (utväxlingstal) kan fås från andra källor. Man kan tänka sig ett brett spektrum av 
situationer: alltifrån att man inte har tillgång till någon information alls om fordonet till att man 
vet ganska mycket om det. Det förra fallet innebär att man tvingas använda default-värden 
för många parametrar, vilket leder till att bränsleförbrukningen beräknas för ett ”annat” fordon 
än det aktuella. I sammanhanget kan kanske särskilt nämnas den s.k. motormappen och den 
med denna nära förknippade verkningsgraden för motorn. Motormappen är svår att skaffa 
sig uppgifter om och i praktiken tvingas man använda en schablonmässig sådan. Detta leder 
exempelvis till att optimal arbetspunkt för den aktuella motorn blir okänd.  

En annan källa till systematiskt fel vid tillämpning av mekanistiska modeller är att den 
verkliga bränsleförbrukningen även omfattar energiförbrukning som inte har någon direkt 
koppling till framdrivandet av fordonet utan i stället används för drift av olika instrument, 
såsom kupevärmare, diverse fläktar, etc. Sådana ”auxiliaries” kan uppgå till flera kW och 
utgöra en icke försumbar del av den totala bränsleförbrukningen. Om dessa inte inkluderas i 
den mekanistiska modellen så fås ett systematiskt fel i brf. 

Dessa felkällor leder till nödvändigheten att justera brf med någon kalibrerings- eller 
korrektionsterm om man önskar att den absoluta nivån ska bli korrekt. Om OBD-data finns 
tillgängliga kan kalibrering göras med hjälp av dessa (t ex bränsleförbrukning beräknad ur 
luftinflödet), i annat fall kan kanske något slags medelförbrukning användas. (Detta 
diskuteras närmare i avsnitt 4.4). 

En ytterligare allvarlig felkälla uppstår om information om varvtal och växelläge saknas. Detta 
gäller exempelvis om man har en fristående GPS-utrustning (utan uppkoppling till OBD). I 
avsnitt 4.6.1 visas att enbart hastighet (och acceleration) är otillräckligt för att bestämma brf 
med god noggrannhet. Varvtalet är en viktig kompletterande variabel.  

 

4.1.4 Olika principer för definition av index för hur bränslesnålt man kört 

Som illustrerats ovan finns det på marknaden exempel på utrustning som, förutom att de 
presenterar skattningar av förbrukat bränsle, även ger indikation på hur bränslesnålt en 
förare har kört. Ett lämpligt sätt att uttrycka detta är i form av ett index, dvs. ett tal mellan 0 
och 100, där 0 betyder ett snålt körsätt och 100 ett slösaktiga körsätt (eller vice versa). 

I existerande fall beräknas index som ett indirekt mått på bränsleförbrukningen genom 
sammanvägning av relevanta variabler, såsom graden av accelerationer och inbromsningar. 
Detta ger en ganska diffus bild av hur bränslesnålt man egentligen har kört. Resultatet blir i 
hög utsträckning beroende av hur man viktar samman de olika variablerna. Det kan även 
vara svårt att anpassa måttet till olika trafiksituationer (stads- och landsbygd). 

Man kan tänka sig andra principer för bestämning av ett index. En tänkbar möjlighet är att 
koppla det mer bokstavligt till bränsleförbrukningen. Man kan exempelvis definiera index=0 
som svarande mot den minsta möjliga bränsleförbrukning givet vissa restriktioner. Detta 
kräver formulering och lösande av ett komplicerat minimeringsproblem (se avsnitt 4.1.6). Den 
övre gränsen (index=100) skulle då svara mot ”det mest slösaktiga” körsättet, vilket är 
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svårare att definiera. Ett sätt att komma ifrån problematiken med övre gränsen skulle dock 
kunna vara att använda en icke-linjär skala (som funktion av bränsleförbrukningen) så att 
skalvärdet konvergerar mot 100 då bränsleförbrukningen går mot oändligheten3

En möjlig alternativ metod att definiera ett index skulle kunna vara att för varje länk i vägnätet 
bestämma en ”normalförbrukning” (förbrukningen för en standardbil normerad med avseende 
på vikt och andra parametrar) samt en fördelning av bränsleförbrukning kring 
normalförbrukningen. Skattningen av normalförbrukning skulle kunna göras genom 
simuleringar eller genom att samla in data om verklig bränsleförbrukning på sträckan. 
Indexet kan tänkas definierat som percentiler i den statistiska fördelningen.   

.  

Ett index definierat på det senare sättet kan beskrivas som ett relativt index, eftersom det 
beskriver en slags ranking relativt andra förare. Detta i motsats till absoluta index, som 
beskriver vilken potential som finns att spara in bränsle i kvantitativa termer. De två typerna 
av index är långt ifrån ekvivalenta. På en horisontell rak väg med gles trafik på landsbygd är 
körmönstret sannolikt ganska lika mellan olika förare så länge man håller hastighets-
gränserna. Relativt andra förare kan man där komma att rankas dåligt utan att därför ha 
särskilt mycket högre bränsleförbrukning.  

 

4.1.5 Optimeringsproblemet 

Problemet att beräkna det körbeteende som minimerar bränsleförbrukningen baserat på 
mekanistiska modeller är synnerligen komplicerat. För det första är sådana modeller i sig i 
allmänhet ganska komplicerade i så mening att bränsleförbrukningen beräknas i ett flertal 
”steg” ur övriga variabler (se avsnitt 4.2.1). De variabler man vill optimera över kan dessutom 
inträda i åtskilda steg. För det andra innebär optimeringsproblemet en minimering med 
avseende på hela funktioner (hastighetskurvor) och inte enbart på enstaka variabler. För det 
tredje ingår i sådana modeller åtminstone en viktig diskret variabel (växelläge) vilket leder till 
att optimeringsproblemet blir ett blandat kontinuerligt och heltalsproblem. För det fjärde vållar 
val av bivillkor också svårigheter. Exempelvis kan det utefter sträckan finnas givna naturliga 
restriktioner eller hinder som sätter begränsningar för hastigheten (stopplinjer eller 
gatukorsningar där man måste bromsa till låg hastighet). För att få en rättvis bild av hur 
bränslesnålt en förare har kört borde man ta hänsyn till sådana hinder vid bestämning av 
bästa möjliga bränsleförbrukningen. Därtill kommer andra, oförutsedda hinder, i form av t ex 
köer, som också sätter begränsningar på vad som är möjligt körbeteende. Det fullständiga 
optimeringsproblemet är av en sådan dignitet och komplexitet att det är ett utmanande 
forskningsområde för fordonsindustri och universitet. 

För den typ av utrustning som studeras i denna rapport krävs sålunda i praktiken, att man 
förenklar problemställningen radikalt. Ett möjligt sätt att göra detta på är att försöka hitta en 
approximation till bästa körbeteende genom att utgå från de tumregler som ofta används i 
Ecodrive-sammanhang. För att få låg förbrukning bör man generellt: 

• Hålla låg hastighet 
• Låga retardationer 
• Låg undre varvtalsgräns vid steady state körning 
• Högsta möjliga växel som uppfyller varvtalsgränserna 
• Låga accelerationsnivåer (inte helt okontroversiellt) 

                                                

3 Ett exempel på en sådan funktion är ( )( )minarctan2100 bbCIndex −⋅⋅⋅=
π

,   

där b och bmin betecknar aktuell respektive minimal bränsleförbrukning. Ett sådant index är 
tämligen linjärt så länge bränsleförbrukningen är låg. 
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• Stänga av motorn för tomgångstider längre än 10 sek. 
 

4.2 En mekanistisk modell 
Här presenteras en mekanistisk modell för skattning av bränsleförbrukningen som tagits fram 
och använts inom detta projekt. Syftet har varit att kvantitativt studera vilken precision man 
typiskt kan förväntas få vid skattning av bränsleförbrukningen baserat på GPS-data 
kombinerat med en sådan modell. Ett annat syfte har varit att studera vilka brister i indata 
(särskilt fordonsparametrar) som har störst betydelse för bränsleförbrukningen. Resultatet 
från en sådan störningsanalys presenteras i avsnitt 4.6.2. Här ges även några exempel på 
hur körbeteende kan påverka bränsleförbrukningen.   

4.2.1 Översiktlig beskrivning av mekanistisk modell 

Mekanistiska modeller utgår från de krafter/motstånd som antas verka på fordonet (se Figur 
11). Dessa beror i hög utsträckning av hastigheten men även många andra faktorer inverkar, 
såsom fordonsmassa, luftmotståndskoefficient, rullmotståndskoefficienter och vägens 
lutning. Dessa krafter ger upphov till en typ av effektförluster som man kan kalla 
mekanistiska, eller ”externa” förluster. Därtill kommer andra, ”inre”, effektförluster såsom 
friktionsförluster i motorn och transmissionssystem. Den effekt som utvecklas i motorn måste 
övervinna alla dessa effektförluster. Samtidigt kan effektutvecklingen beskrivas som 
produkten mellan motorns vridmoment och varvtal (inkl eller exkl friktionsförlusterna). 
Varvtalet kan bestämmas ur fordonets hastighet förutsatt att utväxlingsförhållandet i 
växellåda och transmissionssystem samt hjulomkrets är känt. Vridmomentet bestäms av den 
nödvändiga effektutvecklingen samt varvtal. Slutligen kan översättning från mekanistiska 
storheter (vridmoment och varvtal) till bränsleförbrukning göras med hjälp av en s.k. 
motormapp. Representativa (normerade) motormappar finns framtagna av VTI för olika 
fordonsklasser. Genom uppskalning av den normerade mappen med avseende på bl a 
motorns maxeffekt, kan en representativ motormapp för det aktuella fordonet erhållas.   

 

Färdmotstånd: 

•Rullmotstånd 

•Luftmotstånd 

•Tröghetskrafter 

•Gravitation 

•Sidkrafter 
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Figur 11.  Översiktlig beskrivning av en mekanistisk modell för beräkning av 
bränsleförbrukning ur ett givet körförlopp. 

 
Varje del av den totala modellen utgör en egen delmodell. I många delmodeller ingår 
fordonsparametrar. I vissa modeller krävs ytterligare externa data (särskilt 
gravitationsmotståndet som behöver information om vägens lutning).       

I Bilaga 7.5 ges en mer detaljerad beskrivning av de olika delmodellerna.  

4.2.2   Modellering av växelläge 

I de fall då GPS-utrustningen är fristående och alltså inte är uppkopplad till OBD-uttag, 
saknas information om varvtal och växelläge. Den mekanistiska modellen kräver då att man 
modellerar fram något värde på dessa. Observera att så länge ingen frikoppling görs så är 
varvtalet, NRs [r/s], bestämt av hastighet, v [m/s], utväxlingsförhållande, U(G), för aktuell 
växel, G, samt hjulradie, R [m], enligt följande ekvation: 

 )(
2

GU
R

vNRs ⋅=
π

    

Tre olika modeller för växelläge har studerats i detta projekt. I samtliga fall utgår man från att 
varvtalet begränsas av något högsta och lägsta värde (under förutsättning att någon växel är 
ilagd). Detta leder till att, givet en viss hastighet, så finns en största och en minsta möjlig 
växel, Gmin och Gmax. De fyra modellerna skiljer sig i valet av växelläge inom det tillåtna 
intervallet: 

1) Konserverande princip: bevara tidigare värde på växelläget, G, tills det blir nödvändigt 
att växla (uppåt eller nedåt). 

2) Medelvärdet:  G = (Gmin + Gmax)/2  

3) Maximalt möjliga växelläge:  G = Gmax 

Den 3:e modellen motsvarar (normalt) den mest bränsleekonomiska eftersom det i allmänhet 
är mer bränsleekonomiskt att köra på hög växel än på låg.  

4.2.3   Modellering av övrigt körbeteende 

För att undersöka frågeställningar av typen: ”hur borde man ha kört för att få en lägre 
bränsleförbrukning?” kan man vilja modifiera själva körförloppet, dvs. hastighetskurvan. För 
att hålla komplexiteten nere har vi begränsat oss till att göra följande modifieringar: 

• MaxRetard(hast): Maximalt tillåten retardation för olika hastighetsnivåer. 

• En maximal acceleration, amax, påförs. Denna anges oberoende av hastigheten.  

Utgångspunkten är alltså det givna körförloppet. Detta kan ”jämnas ut” genom att välja 
lämpliga värden på parametrarna ovan. Typiskt för de nygenererade kurvorna är att 
minpunkter i hastighetskurvan i allmänhet bevaras. Detta är ett rimligt krav eftersom dessa 
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minpunkter vanligen betingats av yttre omständigheter. Förutom parametrarna ovan kan man 
även laborera med olika växlingsbeteenden beskrivna i föregående avsnitt. 

4.3 Beräkning av bränsleförbrukning baserat på OBD-data (luftinflöde) 
Ur OBD-data kan man skatta den aktuella bränsleförbrukningen utan att beakta 
fordonsdynamiken. Beräkningarna vilar här tungt på någon parameter som står i någon slags 
direkt proportion till bränsleförbrukningen, exempelvis luftinflöde, gaspedalens läge, eller 
liknande. Eventuellt kompletteras beräkningen genom att justera med någon 
korrektionsfaktor. Ingen information om fordonet i övrigt eller dess rörelsetillstånd används.  

Vid stationära körförlopp (”konstant motorbelastning”) kan luftinflödet till motorn anses vara 
proportionellt mot bränsleförbrukningen. Proportionalitetskonstanten kan härledas genom det 
stökiometriska sambandet mellan luft och bränsle. För icke-stationära körförlopp blir 
sambandet mellan bränsleförbrukning och luftinflöde mer komplicerat och man bör 
komplettera modellen med någon korrektionsfaktor. Två sådana faktorer som tillhandahålls 
ur OBD-data är STFT och LTFT (Short respektive Long Term Fuel Trim).  LTFT avser den 
mer ”långsiktiga” avvikelsen. Ett negativt värde på LTFT innebär att bränsleluftblandningen 
varit fet, dvs. högre än vid stökiometriska förhållanden och därmed ska en justering uppåt 
göras för att få en bättre skattning av verklig brf. 

Följande modell (”luftinflödesmodell”) används inom detta projekt: 

 Brf [g/s] = Airflow [g/s] / AF / (1+LTFT/100) 

AF betecknar luftbränsleförhållandet. För bensin och diesel har vi använt AF= 14.7, för etanol 
AF=9.76.  

4.4 Kalibrering av mekanistisk modell med hjälp av luftinflödesmodell 
Antag att man har tillgång till data så att både en mekanistisk modell och en 
luftinflödesmodell (enligt avsnitt 4.2 och 4.3) kan byggas. Luftinflödesmodellen ger generellt 
en bättre tillförlitlighet i bränsleskattningarna, medan den mekanistiska modellen har en 
bättre förklarande och prognostiserande potential. En möjlighet är då att kalibrera den 
mekanistiska modellen med hjälp luftinflödesmodellen, dvs att överföra viss information 
därifrån till den mekanistiska modellen.  

Kalibreringen kan göras på ett flertal olika sätt. Följande varianter har använts i detta projekt. 

1. Addera en konstant till beräknad effektutveckling      

Det är rimligt att förmoda att bränsleskattningar beräknade från luftinflödet innehåller 
energiuttag för ”auxiliaries”, i form av fläktar, uppvärmning av hytt, elektronisk utrustning, etc. 
Detta energiuttag missar man i allmänhet med de mekanistiska modellerna. Skillnaden i 
resultat kan modelleras med en konstant, oberoende av körförlopp. Konstanten kan adderas 
till uteffekten från motorn.  

Konstanten skattas exempelvis genom att, för något körförlopp, beräkna bränsleförbrukning 
med mekanistiska modellen för några olika värden på konstanten och jämföra med 
luftinflödesmodellen.  
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En möjlig variant är att i stället addera konstanten direkt till motormappen. 

2. Multiplicera motormappen med en konstant 

Den schablonmässiga motormapp som använts i modellen kan förväntas vara för hög eller 
låg. Genom en omskalning med en multiplikativ konstant kan möjligen en för det aktuella 
fordonet mer representativ motormapp erhållas. Konstantens värde skattas på samma sätt 
som i fallet ovan.  

 

4.5 Kontroll av data 
Erfarenheter från fältförsöken har visat att felaktigheter i mätdata kan utgöra ett problem när 
man kopplar ihop extern utrustning till OBD-data. En orsak kan vara begränsningar i 
bandbredd vid överföringen av OBD-data. 

Ett exempel på en enkel kontroll av att varvtalen är korrekta kan göras genom att undersöka 
kvoten mellan varvtal (från OBD) och hastighet (från GPS). Genom att sortera kvoterna i 
stigande följd och plotta dem i ett diagram så bör en skarpt trappstegsformad kurva erhållas. 
Om grafen inte har denna form finns anledning att misstänka att uttaget av OBD-data är 
felaktigt eftersom, för varje växelläge, fordonshastigheten är proportionell mot varvtalet (för 
de allra flesta bilar). Ur en sådan kurva kan dessutom utväxlingsförhållandet från växellåda 
till hjul härledas för varje växelläge.  

4.6 Resultat från tillämpningar av mekanistisk modell på mätdata  
4.6.1 Jämförelse mellan mekanistisk modell och luftinflödesmodell 

För att undersöka hur bra skattningar av bränsleförbrukningen som den mekanistiska 
modellen i avsnitt 4.2 ger, har jämförelser med bränsleskattningar från luftinflödesmodellen 
gjorts för två olika körförlopp, det ena med ett sparsamt (”spara”) och det andra med ett 
slösaktigt körbeteende (”slösa”). Luftinflödesmodellens jämförelsevis högre precision gör att 
vi betraktar resultat från denna som ”korrekta”. 

Den mekanistiska modellen har beräknats med så korrekta fordonsparametrar som funnits 
tillgängliga för mätbilen, en bensindriven Saab 9-3, årsmodell 2007. Närmare data för 
fordonet är specificerat i Bilaga 7.6 

De sparsamma och slösaktiga körförloppen har genomförts utefter samma mätsträcka, en 11 
km lång slinga i relativt kuperad topografi. I Bilaga 7.7 visas närmare detaljer om 
mätsträckan. 

I tabell 4.2 visas resultat där mekanistiska modellen tillämpats utan någon kalibrering. 
Beräkningar är gjorda med fyra olika växlingsmodeller. I den första ”Använd OBD-data” är 
varvtalen hämtade från OBD. Det innebär att i princip korrekta värden på växellägen 
används. Trots detta underskattar den mekanistiska modellen klart den korrekta brf 
(approximerat av värde beräknat från luftinflöde). Man ser även att för båda körförloppen 
(”spara” resp ”slösa”) varierar beräknad brf kraftigt med växlingsmodellen, dock tycks 
variationen vara något lägre för ”slösa” än för ”spara”.  
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I tabell 4.3 har till uteffekten adderats en konstant (2000 W) så att ett ”korrekt” värde på brf  
erhålls för ”spara”-körförloppet då korrekt varvtal används. Beräknat brf för ”Slösa”-
körförloppet blir något för lågt (0.951) men i det stora hela förmår ändå den mekanistiska 
modellen att fånga upp skillnaden i  brf. Man ser också att de olika växlingsmodellerna skiljer 
sig något åt beträffande förändringen mellan Spara och Slösa, dvs. kvoten Slösa/Spara.  

I tabell 4.4 har både en konstant adderats till uteffekten och motormappen multiplicerats med 
en faktor så att brf för både ”spara” och ”slösa” blir ”korrekta” då OBD-varvtalen används.  

Tabell 4.2 Beräknad bränsleförbrukning med mekanistisk modell utan kalibrering. 

 

 

Tabell 4.3 Beräknad bränsleförbrukning med mekanistisk modell med kalibrering. Till 
uteffekten har adderats 2000 W. 

 

 

Tabell 4.4 Beräknad bränsleförbrukning med mekanistisk modell med dubbel kalibrering. Till 
uteffekten har adderats 1100 W och motormappen har multiplicerats med 1.098.  

 

 

4.6.2 Mekanistiska modellens känslighet för olika fordonsparametrar 

Ett problem med mekanistiska modeller är att de kräver ett stort antal fordonsparametrar4

                                                
4 Begreppet ”fordonsparametrar” inkluderar här även koefficienterna i funktionsuttrycken för 
motormapp, motorfriktion o dyl. 

. I 
olika sammanhang kan man ha mer eller mindre pålitliga data om dessa. Nästan alltid finns 
det åtminstone några fordonsparametrar som man inte har kännedom om eller för vilka 
osäkerheten är stor. Vid användning av mekanistiska modeller är därmed en central fråga: 

Spara Spara/Luftintag Slösa Slösa/Luftintag Slösa/Spara
Använd OBD-data 0.596 0.80 0.833 0.85 1.40
Konservativ modell 0.657 0.89 0.863 0.88 1.31
Medelväxel 0.561 0.76 0.828 0.84 1.48
Maximal växel 0.513 0.69 0.777 0.79 1.52
Brf beräknat från luftintag 0.741 0.984 1.33

V
äx

lin
gs

-
m

od
el

l

Spara Spara/Luftintag Slösa Slösa/Luftintag Slösa/Spara
Använd OBD-data 0.742 1.00 0.951 0.97 1.28
Konservativ modell 0.804 1.08 0.983 1.00 1.22
Medelväxel 0.707 0.95 0.950 0.97 1.34
Maximal växel 0.654 0.88 0.888 0.90 1.36
Brf beräknat från luftintag 0.741 0.984 1.33

V
äx

lin
gs

-
m

od
el

l

Spara Spara/Korrekt Slösa Slösa/Korrekt Slösa/Spara
Använd OBD-data 0.741 1.00 0.984 1.00 1.33
Konservativ modell 0.809 1.09 1.019 1.04 1.26
Medelväxel 0.702 0.95 0.981 1.00 1.40
Maximal växel 0.645 0.87 0.918 0.93 1.42
Brf beräknat från luftintag 0.741 0.984 1.33

V
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-
m
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hur stort fel erhålls i beräknad bränsleförbrukning orsakat av okorrekta värden för de olika 
fordonsparametrarna. 

Ett naturligt sätt att undersöka detta på är att genomföra en störningsanalys för modellen. 
Det innebär att man i modellberäkningen systematiskt ändrar (stör) de olika 
indataparametrarna (en i taget) och beräknar hur bränsleförbrukningen påverkas. Förutom 
att det ger en uppfattning om nivåer på effekter kan man också dra slutsatser om vilka av 
parametrarna som har störst inverkan.  

Vi har två olika basscenarier, en som svarar mot ”sparsam” körning och en annan som 
svarar mot ”slösaktig” körning. Vi är intresserade av dels hur mycket resultatet i respektive 
scenario var för sig förändras av varje störning, dels hur mycket den relativa skillnaden 
mellan sparsamma och slösaktiga scenariot förändras av störningarna. Samma körförlopp 
och parametrar används som i föregående avsnitt. 

Varje parameter störs med ett visst värde (vanligen uppåt). Man bör notera att varvtal 
bevarats vid parameterförändringarna, endast vridmomentet ändras. Förändringarna i brf är 
relativt små i jämförelse med inverkan av växlingsbeteende i föregående avsnitt. Bland de 
undersökta parametrarna tycks massa och cylindervolym vara de som mest påverkar brf. 

Tabell 4.5. Resultat av störningsanalys av fordonsparametrar  

 

4.6.3 Inverkan av topografin 

Vilken inverkan har vägens longitudinella lutning på bränsleförbrukningen? Ur teoretisk 
synvinkel är gravitationen en konservativ kraft, vilket innebär att ingen energi går förlorad på 
grund av backigheten. Det man förlorar i uppförsbackar återvinner man i nerförsbackarna. 
Om motorns verkningsgrad vore konstant (dvs. oberoende av varvtal och vridmoment) så 
skulle detta innebära att så länge backigheten inte påverkar körbeteendet (dvs. hastighet och 
växelläge) så kommer, över en längre sträcka där altituden för start och mål är densamma, 
bränsleförbrukningen att vara oberoende av backigheten. (Däremot kommer naturligtvis 
bränsleförbrukningen att variera momentant under upp- och nerförsbackarna.) Detta under 
förutsättning att man inte bromsar i nedförsbackarna. 

Parameter
Default-
värde

Stört 
värde

% för-
ändring

Spara-
scenario 
brf [lit/mil]

Spara-
scenario 
% diff

Slösa-
scenario 
brf [lit/mil]

Slösa-
scenario 
% diff

Slösa/
spara

% Diff 
Slösa/
Spara

Basscenario 0.7411 0.9839 1.328
Massa 1600 1800 12.5 0.7779 5.0 1.0633 8.1 1.367 3.0
Area 2.6 3 15.4 0.7507 1.3 0.9942 1.0 1.324 -0.2
Air coef 0.37 0.45 21.6 0.7663 3.4 0.9984 1.5 1.303 -1.9
Hjulradie 0.3 0.35 16.7 0.7405 -0.1 0.9811 -0.3 1.325 -0.2
Tröghets-
moment (hjul) 0.9 1.5 66.7 0.7428 0.2 0.9911 0.7 1.334 0.5
Verkningsgrad 
transmission 0.935 0.95 1.6 0.7344 -0.9 0.9723 -1.2 1.324 -0.3
Max-effekt 110 120 9.1 0.7452 0.5 0.9826 -0.1 1.319 -0.7
Cylinder-volym 1.92 2.2 14.6 0.7795 5.2 1.0216 3.8 1.311 -1.3
Tomgångs-
varvtal 13.3 16 20.3 0.7417 0.1 0.9843 0.0 1.327 0.0
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I verkligheten varierar emellertid motorns verkningsgrad med olika belastningar. Detta gör att 
topografin ändå får en viss direkt inverkan på brf om än inte särskilt stor. För ”slösa”-
körförloppet minskar brf med 1.3 % då den verkliga höjdkurvan ersätts med en helt plan yta 
och variabler som varvtal och hastighet bevaras. I verkligheten förändras även körbeteendet 
(hastighet, varvtal) då topografin ändras vilket sannolikt leder till större effekter på brf. 

För tyngre fordon (lastbilar) bör lutningen spela en större roll. 

4.6.4 Inverkan av körbeteende 

Antag att man har ett givet körförlopp (hastighetskurva), exempelvis ”slösa”-förloppet. Hur 
kommer bränsleförbrukningen att påverkas om man hade kört på ett annat sätt? Vi studerar 
här exempel på hur körförlopp och skattad bränsleförbrukning kan variera. 

4.6.4.1 Inverkan av hastighetsnivå 

Hastigheten kan påverka bränsleförbrukningen på två olika sätt. Dels är vissa av de krafter 
(förluster) som verkar på fordonet hastighetsberoende (främst luftmotståndet där beroendet 
är kvadratiskt), dels påverkar hastigheten varvtalet och via denna även bränsle-
förbrukningen (motorns verkningsgrad och transmissionsförlusterna). Den senare effekten 
kan dock motverkas av att om varvtalet höjs så minskar vridmomentet så att 
effektutvecklingen är ”konstant”. Dock sker därmed samtidigt en förflyttning i motormappens 
definitionsområde varvid även motorns verkningsgrad normalt påverkas. 

Generellt gäller att brf minimeras vid en viss hastighetsnivå. De yttre krafterna verkande på 
fordonet växer snabbt för högre hastigheter medan för låga hastigheter ofta motorns 
verkningsgrad är låg.  

4.6.4.2 Begränsningar i retardation 

I Figur 12 visas det slösaktiga körförloppet samt ett körförlopp där begränsningar i 
retardation har påförts. Retardationsbegränsningarna är beroende av hastigheten: inom 
vardera av intervallen 0-20, 20-40, 40-60, >60 km/h antas maxretardationen vara konstant. 

Det modifierade körförloppet beräknas utgående från det ursprungliga (slösaktiga) genom att 
man går ”baklänges” utefter körförloppet. Om retardationen i ursprungligt körförlopp 
överstiger det maximalt tillåtna så följer man en hastighetskurva med maximal retardation 
baklänges till dess att den ursprungliga kurvan nås. Observera att hastigheten beräknas som 
funktion av position och inte av tid. 

Man noterar att låga hastighetsminima i det ursprungliga körförloppet kvarstår i det 
modifierade förloppet. Detta är en naturlig egenskap i modellen eftersom de sannolikt inte är 
orsakade av förarens eget val utan i stället av yttre omständigheter. Hastigheten för den 
modifierade kurvan kommer aldrig att överstiga den ursprungliga.  
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Figur 12.  Körförlopp med (röd kurva) och utan (blå kurva) begränsning i retardationsnivå. 
Slösaktiga körförloppet. 

 

I tabell 4.6 visas hur bränsleförbrukningen påverkas av olika nivåer på maxretardationen. 
Begränsningarna i retardationen har valts olika i olika hastighetsintervall. ”Inf” innebär att 
ingen begränsning i retardationen gjorts, dvs. det ursprungliga körförloppet har använts. ”Fritt 
rullande retardationer” innebär att ingen inbromsning gjorts utan retardationen påverkas 
enbart av de på fordonet verkande krafterna. Observera att varvtalet har antagits vara det 
som erhålls från OBD, varför endast vridmomentet förändras av begränsningarna. 

Man ser att en betydande bränsleinsparingspotential (>15%) finns för det slösaktiga 
körförloppet genom att minska på inbromsningarna. Som väntat är denna potential betydligt 
mindre för det sparsamma körförloppet. Till stor del beror inbesparingen på att man undviker 
de energiförluster som inbromsningarna ger upphov till. I någon mån kan även det faktum att 
det retardationsbegränsade förloppet har lägre genomsnittshastighet inverka. 

 
Tabell 4.6  Beräknad bränsleförbrukning då körförloppet modifierats genom begränsningar i 
retardationsnivåer.  

 
 

4.6.4.3 Begränsningar i acceleration 

Motsvarande begränsningar i accelerationen kan göras. I figur Figur 13 visas ett exempel där 
accelerationen begränsats till 0.3 m/s2 (oberoende av hastighetsnivå). Man beräknar här 
framlänges utefter det ursprungliga körförloppet. Om i någon punkt accelerationen överstiger 
det maximalt tillåtna så följer man en hastighetskurva med maximal acceleration framåt till 
dess att den ursprungliga kurvan nås. Hastigheten för den modifierade kurvan kommer aldrig 
att överstiga den ursprungliga. 
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Inf Inf Inf Inf 0.7411 0.9839
3 1.5 1 1 0.7410 0.9665
2 1.25 0.5 0.5 0.7391 0.9031
1 0.5 0.3 0.2 0.7290 0.8432

0.7241 0.8370
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Figur 13.  Körförlopp med och utan begränsningar i accelerationen.  

 

I tabell 4.7 visas hur brf påverkats av olika nivåer på maximala accelerationen. ”Inf” innebär 
att det ursprungliga förloppet följts. För det slösaktiga körförloppet minskar brf med minskad 
accelerationsnivå. För det sparsamma förloppet är brf tämligen oberoende av 
accelerationsnivån. För mycket låga maximala accelerationsnivåer ökar brf. Detta kan ha sin 
orsak i att genomsnittshastigheten då blir låg.  

 
Tabell 4.7 Beräknad bränsleförbrukning då körförloppet modifierats genom begränsningar i 
retardationsnivåer. 

 
 

4.6.4.4 Kombinerade åtgärder 

En intressant frågeställning är: kan man modellmässigt förändra körförloppet för det 
slösaktiga körförloppet på ett sådant sätt att bränsleförbrukningen hamnar på en nivå lika 
med eller kanske till och med under det sparsamma körförloppet?  

Om man i den mekanistiska modellen kombinerar följande maximala retardationsnivåer: 1 
m/s2 då hastigheten är 0-20 km/h, 0.5 m/s2 för 20-40 km/h, 0.3 m/s2 för 40-60 km/h och 0.2 
m/s2 för >60 km/h med antagandet att växelläget alltid är det största möjliga (för en given 
hastighet) så erhålls för ”slösa”-körförloppet:  brf = 0.7456 liter/mil. Detta är i nivå med brf för 
”spara”-körförloppet.  

  

Max acceleration [m/ŝ 2] Spara Slösa
Inf 0.7411 0.9839
2 0.7406 0.9681
1 0.7303 0.9314

0.5 0.7304 0.8935
0.1 0.7822 0.9163

Brf [lit/mil]
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5 Fältförsök 

5.1 Metod och försöksutrustning 
Fältförsöken i detta projekt har genomförts i syfte att testa och värdera funktionaliteten hos 
några olika system för miljövänlig körning samt för att testa och validera den framtagna 
modellen för beräkning av bränsleförbrukning som tagits fram av VTI. 

För att genomföra fältförsöken behövdes följande utrustning 

• Stödsystem för miljövänlig körning att testa 

• Utrustning för loggning av GPS-data och data från bilens OBD-uttag 

• Datorprogram för inläsning av loggdata och beräkningar 

De system som valdes ut för närmare testning beskrivs nedan. 

1. Garmin navigator Nüvi med Ecoroute-funktionalitet 

2. Garmin navigator Nüvi  med Ecoroute HD (OBD koppling)  

3. Innova ISA + EcoDriving 

För att kunna värdera dessa system behövdes utrustning för av logga GPS-data samt data 
från bilens OBD-uttag. Ett antal olika lösningar testades, och då en viktig faktor visade sig 
vara möjligheten att få synkroniserad loggdata från GPS och OBD i samma loggfil valdes 
följande utrustning: 

• OBD-adapter: OBDKey Bluetooth 

• GPS: Qstarz BT-Q1000X (5 Hz GPS) 

• Programvara: RaceChrono (Windows Mobile) 

• Handdator/telefon: HP IPAQ  614 (Windows Mobile)  

 
 

 
Figur 14. OBD-key Figur 15. Qstarz GPS Figur 16. RaceChrono 

 
Senare i projektet gjordes även en del mätningar med Torque, en Android-applikation som 
loggar GPS och OBD och som även gör egna beräkningar av bränsleförbrukningar mm. 
Programmet har en mycket lovande funktionalitet, men känns inte helt färdigutvecklat. 
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Figur 17. Garmin, Miljö-ISA och Torque vid jämförande studier 

 

5.2 Beskrivning av testade system 
Följande system som studerats i kartläggningen valdes ut för mer omfattande studier och 
fältförsök: 

1. Garmin Ecoroute samt Ecoroute HD 

2. Innova ISA + EcoDriving 

Systemen beskrivs närmare nedan: 

5.2.1 Garmin Ecoroute  samt Ecoroute HD 

Garmins GPS-navigatorer har stödfunktioner för miljövänlig körning som går under namnet 
Ecoroute. När funktionen är aktiverad visas i kanten av navigationsvyn ett miljökörningsbetyg 
i form av ett färgat löv samt ett index.  

  
Figur 18.  Miljökörning visas i kanten:  

”99” och det gröna lövet.  
Figur 19. Detaljer kring miljökörning.  

 

Miljökörningsindexet är ett sammanvägt betyg av körstil. Ju närmare 100 desto bättre. 
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För att få bra miljökörningsindex med Garmin gäller det att hålla jämn och hög fart. 
Motorvägskörning med farthållare ger högt betyg. I stadskörning får man i allmänhet ganska 
dåligt betyg. 

Garmin lanserade under slutet av 2010 ”Ecoroute HD” då en OBD-adapter ansluts till bilens 
datauttag och förser navigatorn med bl a motordata från bilens ODB-uttag. Härmed ges 
möjligheter att inte bara mäta körstil utan att även mäta motorns belastning, varvtal mm och 
därmed den egentliga bränsleförbrukningen och relatera den till körning. Våra testkörningar 
och mätningar ger dock känslan av att systemet inte riktigt drar nytta av potentialen i att ha 
detta data, kanske beroende på att programvaran inte anpassats fullt ut ännu. 

I försöken användes en Garmin nüvi 1690 som i utvalda mätningar även anslöts till bilens 
OBD-uttag med hjälp av Garmin EcorouteHD-adaptern. 

Mer om systemet i Bilaga 7.3.2 
 

5.2.2 Innova Miljö-ISA i Stockholms stads fordon 

I samband med införande av ISA-Intelligent hastighetsanpassning i Stockholms stads fordon 
pågår ett projekt för att utöka systemet med funktioner som sparar bränsle och minskar 
koldioxidutsläpp. Projektet finansieras med medel från Trafikkontoret och Naturvårdsverkets 
Klimatinvesteringsprogram (KLIMP). Miljö-ISA omfattar funktioner både före, under och efter 
körning som på olika sätt uppmuntrar förare att köra mer miljövänligt. När detta skrivs har ca 
400 fordon försetts med Miljö-ISA. 

Införandet av Miljö-ISA som har genomförts parallellt med föreliggande projekt har inneburit 
möjlighet till samverkan, där detta forskningsprojekt har kunnat bidra med kunskap om hur 
stödfunktioner för miljövänlig körning kan utformas. I gengäld har Miljö-ISA projektet kunna 
bidra med data och erfarenheter från en större fordonsflotta. 

Miljökörningsfunktionen omfattar dels funktioner i fordonsdatorn, dels web-baserade 
funktioner kring statistik mm. Vid körning ser föraren en stapel som visar ”momentan” 
miljökörning på en färgskala samt ett sammanvägt index (liknande Garmin).  När man 
stänger av tändningen visas en sammanfattning av summerade kördata. 

 

 

Figur 20.  Miljö-ISA i Stockholms stads fordon Figur 21.  Summering av körning 

 
Miljöindexet är en sammanvägd viktning av tomgångskörning, accelerationer, inbromsningar, 
och fortkörning. Indexet presenteras i fordonssystemet med hjälp av en färgskala för att 
”betygsätta” körningen. 
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Relevant kördata laddas automatiskt upp till en server och är åtkomlig genom inloggning via 
ett webbinterface. 

 

Figur 22.  Web-baserade funktioner för körstatistik. Miljöindex (Eco) längst till höger. 
 

Via webinterfacet kan statistik för fortkörning, Miljöindex (Eco) mm tas fram för respektive 
fordon eller för grupper av fordon. 

Några av de erfarenheter som gjorts under samarbete med Miljö-ISA har varit: 

• Det är svårt att få fram ett miljöindex (lämplig viktning) som fungerar både för stads- 
och landsvägskörning 

• Utmaning att föraren verkligen tar till sig informationen om hur miljöindexet är uppbyggt 

• Uppstart och avstängning av systemet måste ske automatiskt när föraren 
startar/stänger av fordonet.  

• Summerade nyckeltal kan med fördel visas när tändningen slås av. 

• Uppkoppling mot server och automatisk överföring av data är en förutsättning för att 
långsiktigt kunna följa upp miljövänlig körning, men också för att kunna administrera 
fordonsflottor i övrigt. 

• Viktig del är att få MiljöISA-förararna engagerade och motiverade för att nyttja hela 
systemets potential  

Införandet av Miljö-ISA kommer under 2011 att studeras och utvärderas inom ramen för EU-
projektet TeleFOT5

                                                
5 TeleFOT - Field Operational Tests of Aftermarket and Nomadic Devices in Vehicles 

. 

http://www.telefot.eu/ 

 

http://www.telefot.eu/�
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Mer information finns på www.stockholm.se/isa  
 

5.2.3 Snabbtester av ytterligare system 

Utöver ovanstående system gjordes även enklare testkörning av några system och appar för 
att få en uppfattning om systemen fungerar och vilka indata och parametrar som nyttjas och 
presenteras för föraren. Några av dessa tester beskrivs i Bilaga 7.3 

 

5.3 Testresultat 
Detta projekt har omfattat enklare testkörningar av nämnda system. Huvudsyftet har varit att 
få erfarenheter av olika system och de data som kommer ut ur systemen. Mätningarna har 
inte varit tillräckligt omfattande för att vara statistiskt signifikanta, utan bör betraktas som 
exempeldata och diskussionsunderlag. Den framtagna mätutrustningen och VTIs program 
för beräkningar har gjort gör startsträckan för ytterligare mätningar betydligt kortare. 

5.3.1 Körning med flera system samtidigt 

Ett antal körningar gjordes med flera system igång samtidigt, i syfte att på övergripande nivå 
notera skillnader mellan systemens funktionalitet och deras mätvärden. I dessa fall användes 
bilens färddator som referens. 

5.3.1.1 Jämförelser mellan Garmin och Miljö-ISA 

Här kördes Garmin utan OBD-anslutning, dvs som normal navigator med endast GPS-data: 

 
Figur 23.  Jämförelse mellan Garmin (Enbart GPS), Miljö-ISA (Innova) samt bilens färddator. 

(Respektive systems uppskattade förbrukning liter/10 km för 4 olika testkörningar) 
 

Mätningarna visar att: (under förutsättning att data från bilens färddator visar mest rätt) 

• Garmin visar för hög förbrukning, men kan tydligt känna av storleksordningen på ökad 
förbrukning i körning 4.  

http://www.stockholm.se/isa�
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• Miljö-ISA (Innova) ligger närmare den rätta förbrukningen, men är sämre på att mäta 
ökad förbrukning. 

Resultaten beror troligen på att utrustning som enbart baseras på GPS-data måste kalibreras 
utifrån aktuellt fordon, last mm – och att Innova-utrustningens kalibrering i detta avseende 
stämde bättre. 

 
I följande körningar kördes Garmin med OBD-anslutning (ecoroute HD): 

 

Figur 24.  Jämförelse mellan Garmin (GPS+OBD), Miljö-ISA (Innova) samt bilens färddator. 
(Respektive systems uppskattade förbrukning liter/10 km för 7 olika testkörningar) 

 

Det mest slående resultatet är att Garmin inte verkar nyttja datat från OBD-anslutningen för 
att få bränsleförbrukningen mer korrekt. Miljö-ISA (Innova) uppvisar samma egenskaper som 
vid mätningen ovan.  

Sammantaget kan vi konstatera att: 

• System baserade på enbart GPS kan ofta detektera slösaktig körstil, men hamnar lätt 
fel när det gäller att uppskatta bränsleförbrukningen i absoluta tal. 

• System baserade på enbart GPS behöver kalibreras till aktuellt fordon och last. 

• Det testade GPS+OBD systemet (Garmin Ecoroute HD) verkar inte nyttja OBD-datat 
till att göra bättre uppskattningar av bränsleförbrukningen i absoluta tal. 

 

5.3.2 Jämförelse mellan olika system samt VTIs modell 

Vid vissa körningar testades de aktuella systemen samtidigt som data loggades på 
sekundnivå med mätutrustning enligt ovan. Detta data laddades in i VTIs program för 
ytterligare beräkningar. 

I följande test kördes samma slinga först med ”sparsam” körstil och därefter med ”slösaktig” 
körstil. 
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Figur 25.  Jämförelser mellan sparsam och slösaktig körning längs samma slinga. 

 (Uppskattad förbrukning liter/10 km) 

 

Observera att bilens färddator inte utgör facit, utan endast kan betraktas som en mätmetod, 
som i likhet med de testade systemen gör en uppskattning av bränsleförbrukningen.    

VTIs modell användes dels med OBD-data (enbart luftflöde), dels med enbart GPS-data och 
dels med GPS+varvtal. Beräkningarna som är kalibrerade avser enkel kalibrering (se kap 
4.6.1).  
 

Här ser vi bland annat att: 

• Garmin (GPS+OBD) visar bättre värden denna gång. Kan bero på bättre kalibrering 
till aktuellt fordon.  

• Innova visar även här för låg förbrukning vid högre förbrukningsnivåer samt låg 
känslighet för förändringar i körbeteende. 

• VTIs modell ger tillfredställande resultat både med enbart-GPS och med enbart-OBD. 
Utan kalibrering blir dock förbrukningen för låg. 

• VTIs modell med GPS+varvtal+kalibrering kommer riktigt nära bilens färddator. Som 
dock på inte sätt utgör något facit. 
 

5.3.3 Övriga mätningar och beräkningar 

Ett antal specialmätningar gjordes för att studera specifika frågeställningar. 
 

5.3.3.1 Hastighetsmätning med GPS respektive OBD 

Hastigheten är en avgörande faktor i de aktuella beräkningsmodellerna. Bilens färddator 
grundar normalt sina beräkningar av bränsleförbrukning på hastighetsdata från fordonets 
odometer som tas ut via OBD. Flera av de testade systemen använder istället hastighetsdata 
från GPS. 
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I bilaga 9.4 redovisas några mätresultat kring jämförelser mellan GPS och OBD när det 
gäller hastighet. 

 
Figur 26. GPS- och OBD hastighet varje sekund vid ”slösaktig” körning. 
 

Vid dessa mätningar låg OBD-hastigheten i snitt 4,7% högre än GPS-hastigheten. Detta 
bekräftar det kända faktum att bilens hastighetsmätare ofta är ”glädjemätare”. (Gäller under 
förutsättning att GPS-hastigheten som medelvärde antas vara mer korrekt). 

Detta leder till en intressant fundering: 
De flesta färddatorer beräknar förbrukning/km genom att dividera uppmätt förbrukning med 
uppmätt körsträcka baserat på hastighet från bilens odometer. Om bränsleförbrukningen 
beräknas med för hög hastighet så blir den uppmätta körsträckan för lång och den 
framräknade bränsleförbrukningen för låg. Man tror sig alltså komma längre (pga för hög 
hastighet i beräkningen) för samma mängd bränsle. I detta exempel blir förbrukningen ca 8% 
för låg.  

Vi noterar även i denna mätning att skillnaden mellan normal och slösaktig körning var 
mycket stor, ca 44% högre vid slösaktig körning. 

 

5.3.3.2 Höjdmätning med GPS respektive OBD 

Vid avancerade beräkningar av energiförbrukning är höjd och lutning viktiga parametrar. 
Normalt finns dessa data inte att tillgå i fordon via OBD varför det kan vara aktuellt att 
använda höjddata från GPS. Det är dock känt att höjddata från GPS har sämre precision än 
positioneringen i plan (x,y). I följande mätning visas höjddata från GPS jämfört med 
höjduppgifter från kartdatabas med höjder för respektive position. 
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Figur 27. Höjdmätning med GPS respektive kartmatchad höjd. 
 

Tyvärr är de kartmatchade höjduppgifterna lite för grova i sin upplösning, men mätningen 
antyder ändå att GPS-höjden i detta fall var ”bättre än förväntat” och klart användbar. 
Osäkerheten i beräknad lutning blir emellertid större. Dock går det att göra en grov 
uppskattning genom att filtrera data och ta bort extremvärden. 

Tidigare erfarenheter visar dock att GPS-höjden periodvis kan dras med stora fel. Om kraven 
på höjdberäkningar är stora kan det finnas anledning att kalibrera och justera höjdmätningar 
med hjälp av kartmatchning eller andra metoder. Detta kan med fördel göras genom 
kartmatchning vid noder i vägnätet. Detta kräver dock en detaljerad kartdatabas med bra 
kompletta höjduppgifter. 
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras och utvecklas de rön som identifierats i tidigare kapitel. 

6.1 Stödsystem för miljövänlig körning 
6.1.1 Nuvarande system 

De stödsystem för miljövänlig körning som studerats eller testats i detta projekt kan grovt 
indelas i system som är riktade mot yrkesförare respektive privatpersoner. 

De system som är riktade mot yrkesförare installeras fast i fordonet och omfattar normalt 
funktioner för att registrera och återkoppla olika parametrar kring bränsleförbrukning och/eller 
körstil.  

System och tjänster som är riktade mot privatbilister finns i många skepnader. På sista tiden 
har flera GPS-navigatorer försetts med olika varianter av eco-funktioner. Det har också 
lanserats ett antal appar i mobiltelefoner. 

Under kartläggning och försök har bland annat följande kommit upp till ytan: 

Systemens förmåga att mäta och värdera bränsleförbrukning och körstil 

• De GPS-baserade systemen kan mäta körstil baserat på hastighet, accelerationer och 
inbromsningar. Dessa system kan därmed försöka detektera förbättringspotentialen i 
förarens körstil. Flera GPS-baserade system försöker även uppskatta 
medelförbrukningen och visar då ofta felaktiga absolutvärden. Detta kan i viss 
utsträckning kalibreras, men systemen kan t ex inte detektera ökad last, fel 
däckstryck osv.  

• OBD-baserade system kan mäta både körstil (baserat på hastighet) och 
medelförbrukning och har därmed bättre förutsättningar att värdera den totala 
förbättringspotentialen för en enskild körning. Dagens färddatorer i bilar brukar dock 
ofta endast visa medelförbrukning och inte mäta körstil på annat sätt även om det 
förekommer eco-mätare av olika slag. 

• OBD-baserade system har ofta ett mätfel i hastigheten (”glädjemätare”) som kan smitta 
av sig på beräkningen av bränsleförbrukning. Den angivna förbrukningen riskerar då 
att bli för låg, då den uppmätta körsträckan blir för lång, pga för hög hastighet i 
beräkningen. 

• GPS-baserade system kan även mäta höjd, och i viss mån beräkna lutning utifrån 
detta. Dessa parametrar kan tillföra ytterligare information för att värdera körningen. 
GPS-ens höjdangivelse är dock mer oprecis än mätningen av position i plan. 

• Anledningen till att miljöstödsfunktioner i navigationssystem och telefoner är baserade 
på GPS och inte på OBD är helt enkelt att de råkar ha tillgång till GPS-data, men inte 
till OBD. 
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Förargränssnitt, återkoppling och användbarhet 

• Att enbart använda medelförbrukning som mått på förarbeteende är missvisande, då 
medelförbrukningen varierar stort med faktorer som last, trafik, väder mm. 

• Att enbart mäta och värdera körstil utan att känna till den egentliga förbrukningen 
(såsom är fallet med system baserade enbart på GPS-data) gör å andra sidan att 
förare kan missa betydelsen av last, trafik mm. 

• Många system har lanserat egna nyckeltal för att sammanvägt värdera hur ekonomisk 
körstilen är. Dessa bygger på helt olika viktningar av faktorer (hastighet, 
accelerationer, tomgångskörning mm) och olika system har därför olika ”bestraffning” 
av t ex stadstrafik, hög hastighet osv. 

• Att visa summering av nyckeltal efter körning är en bra funktion som finns hos vissa av 
systemen. Många tittar inte under körning. 

• Telefonapparnas stora svaghet är att de inte är fast monterade och inte heller startas 
när bilen startas. Därmed kan det totala användandet av dessa system antas bli 
mycket litet. 

• Telefonapparnas stora styrka är att de är uppkopplade och därmed kan omfatta 
funktioner för statistik, återkoppling, motivation mm. 

• De eco-funktioner som finns inbyggda i vissa GPS-navigatorer kan antas nyttjas mer 
än telefonappar, då GPS-navigatorer ofta är ”fast” installerade i många fordon. 
Dagens GPS-navigatorer saknar uppkopplade eco-funktioner. 

Effekt på bränsleförbrukning 

• För de flesta system saknas trovärdiga uppgifter om effekten på bränsleförbrukningen. 
Detta kan bero på att systematiska mätningar inte har genomförts, men i praktiken 
beror det nog på att förbrukningen i slutändan bestäms av föraren, varför systemets 
effektivitet även beror på incitament, motivation, organisation mm – som antingen är 
”inbyggda” i systemet eller finns där på annat sätt. Då blir det svårt att sortera ut 
effekten av det tekniska systemet från övriga faktorer. 

• De av dagens system som kan antas ha störst effekt, är de system för yrkesförare som 
är fast installerade, och som återkopplar vettiga nyckeltal till både förare och ledning. 

• De av dagens system som kan antas ha lägst effekt i praktiken, är några av de 
telefonappar som förvisso kan mäta körstil tillfredsställande, men som inte kommer 
att användas frekvent, då föraren inte i längden kommer att aktivera denna app vid 
körning. 
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6.1.2 Framtida system 

Det finns i nuläget ingen tydlig riktning eller prognos för hur system, tjänster och politik inom 
detta område kommer att utvecklas. Det finns dock en tydlig ambition inom EU att förbättra 
energieffektiviteten inom transportsystemet. Och det råder inget tvivel om den stora 
potentialen som finns när det gäller uppmuntra och åstadkomma mer energieffektiv körstil. 

Informationsflöden och funktioner i stödsystem för ekonomisk körning 

I modellen nedan illustreras vilka informationsflöden och funktioner som kan vara aktuella vid 
skapandet av stödsystem för ekonomisk körning. 

 

 
Figur 28. Informationsflöden och funktioner att överväga i framtida stödsystem. 
 

De blåa pilarna illustrerar indata som kan användas: 

• OBD-data bör användas för att kunna beräkna momentan- och medelförbrukning med 
tillräcklig precision. 

• GPS-data bör användas för att kunna positionera fordonet, för att mäta höjd, och för att 
tillföra precision i mätning av hastighet och körsträcka. 

• Lutningsgivare och accelerometrar kan tillföra ytterligare precision i mätning och 
värdering av körstil. 

• Digital vägkartdatabas med tillhörande attribut kan utgöra underlag för beräkningar av 
förväntad energiåtgång, men även för att tillföra precision i beräkningar av t ex höjd 
och körsträcka. 

De gröna pilarna informationsflöden för uppkoppling till centrala funktioner samt återkoppling: 
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• Kördata kan registreras och laddas upp till central server. 

• Centrala funktioner kring uppföljning, nyckeltal och statistik. Här finns möjligheter att 
koppla detta till olika former av incitament mm. 

• Återkoppling kan ske till förare, men även till t ex försäkringsbolag och aktörer som 
väljer att lansera incitament kopplade till körstil. 

• För yrkesförare sker återkoppling ofta till ledningen. 

De rosa pilarna kring föraren illustrerar att föraren tar del av systemets information, men 
även att det är föraren som styr fordonets energiförbrukning sin körstil. 

De streckade pilarna anger framtida funktioner som kan komma att behövas för att nå den 
fulla potentialen kring energieffektiv körning: 

• Genom att styra gaspådraget kan man undvika onödiga accelerationer och för hög 
hastighet. 

• Genom att kommunicera med andra fordon och trafikledningssystem av olika slag, kan 
ytterligare information inhämtas för att optimera färdväg, hastighet och körstil. 

De senare funktionerna ligger en bit in i framtiden och kräver införande på bredare front, 
standardisering, lagstiftning mm.  

Kopplat till diskussionen kring de kartlagda och testade systemen kan vi hävda att framtida 
system i närtid kan uppnå en högre effektivitet genom att: 

• Använda data från både GPS och OBD för bättre mätning och värdering av 
bränsleförbrukning och körstil. 

• Vara uppkopplade till funktioner för statistik och återkoppling 

• Ingå i upplägg som omfattar incitament att köra bränslesnålt. T ex av typen ”pay as you 
drive”. 
 

Andra förutsättningar för elfordon och hybrider 

En viktig faktor att ta hänsyn till är att elfordon och även hybridfordon har andra karaktäristika 
när det energiförbrukning vid olika hastigheter och körförlopp. Bilar med förbränningsmotorer 
lägst förbrukning vid hastighet av ca 60-80 km/h och förbrukningen per km ökar drastiskt vid 
låga hastigheter. 
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Figur 29. CO2-utsläpp vid olika hastigheter. Källa: TNO 
 

Stödsystem för ekonomisk körning måste alltså kunna hantera de förändrade förutsättningar 
som gäller för elfordon och hybrider. I praktiken kan det innebära att system som enbart 
baseras på GPS för att värdera körning nu kommer att visa helt felaktiga värderingar av 
körstil om de inte är konfigurerade för rätt fordonstyp. För dessa typer av fordon kan det bli 
extra viktigt att stödsystemen hämtar data från fordonet (OBD eller motsvarande). När det 
gäller rena elbilar är ju räckvidden en kritisk faktor som gynnas av en ekonomisk körstil. 
Elbilar har därför ofta inbyggda system för att värdera körstil och energiförbrukning med 
koppling till räckvidden. 

Att kartlägga karaktäristiken kring elfordon och hybrider är viktigt även som input för 
trafikplanering och trafikpolitik. Tomgångskörning och köer utgör idag en mycket stor 
miljöbelastning i storstäder. För eldrivna fordon finns i princip ingen negativ miljöeffekt av 
låga hastigheter – däremot kvarstår ju övriga samhällsekonomiska kostnader pga trängsel. 

Bättre förutsättningar med uppkopplade och samverkande fordon och system 

Stödsystem som är uppkopplade mot centrala funktioner möjliggör lösningar kring 
incitament, återkoppling mm som kan öka genomslagskraften och effekten av stödsystem för 
sparsam körning. Härigenom möjliggörs även bättre beräkningar och jämförelser kring vad 
som kan räknas som bra körning på en viss vägsträcka. Här skulle en tänkbar teknik kunna 
vara att för ett givet vägavsnitt samla information om fördelningen av bränsleförbrukningen 
översatt till en slags ”normalbil” som gör jämförelsen meningsfull (exempelvis skala om med 
avseende på fordonsvikt). Aktuell körning skulle då kunna relateras till denna fördelning 
(exempelvis om man tillhör de 10% bästa). Svårigheten här är förstås att göra jämförelsen 
rättvis. 
 
På sikt behövs även system där även fordonet deltar och där fordon samverkar med 
varandra utifrån rådande trafikläge. Detta arbete bedrivs inom området co-operative 
systems, som hittills varit mest inriktat på trafiksäkerhet. Här finns det anledning att lyfta fram 
och utveckla potentialen inom miljö och energieffektivisering. 
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6.1.3 Grundläggande krav på stödsystem för miljövänlig körning 

Baserat på resultaten i detta projekt ges nedan exempel på några grundläggande 
funktionella krav som kan finnas med i en kravspecifikation för den som idag vill köpa (eller 
utveckla) stödsystem för miljövänlig körning: 

• System i fordon bör vara fast installerade och aktiveras när fordonet startas   

• Systemet bör mäta både körstil och bränsleförbrukning. Dessa bör loggas kontinuerligt. 

• Tydliga och pedagogiska parametrar/nyckeltal bör användas för att värdera körstil. Det 
bör framgå vilka aspekter som premieras eller bestraffas. 

• Systemet bör kontinuerligt visa valda nyckeltal för föraren samt visa summerade 
nyckeltal när körningen avslutas. 

• Systemet bör vara uppkopplat till centrala funktioner för summering och uppföljning av 
centrala nyckeltal. 

• Systemet bör vara förberett för att kunna hantera incitament kopplat till nyckeltalen.  

Till detta kan läggas tekniska krav kring t ex GPS och OBD-anslutning, enligt tidigare 
resonemang. Ett system som baserar sina beräkningar på både OBD och GPS har bättre 
förutsättningar att värdera körning och beräkna bränsleförbrukning. 

Ovanstående omfattar exempel på krav på tekniskt system. Till detta kommer den 
organisatoriska lösningen kring incitament, återkoppling mm. 
 

6.2 Mätmetoder och beräkningsmodeller 
Vad gäller modellmässig beräkning av bränsleförbrukning och bedömning av grad av 
bränsleekonomi i körbeteende är det nödvändigt att särskilja tre fall: 

• Fristående GPS-utrustning utan tillgång till data från fordonsdatorn 

• GPS-utrustning inkopplad till fordonets OBD-uttag 

• Endast data från OBD-uttag (utan GPS eller annan information om extern miljö) 

I det första fallet har man i princip endast tillgång till hastighet (och acceleration) för att 
beskriva fordonets tillstånd. Det krävs därmed någon form mekanistisk modell (avancerad 
eller förenklad till något slags statistiskt samband) för att skatta bränsleförbrukningen. Det 
krävs också någon form av ”kalibrering” för att nivån på skattad bränsleförbrukning ska bli av 
rätt storleksordning. (Med kalibrering avses här tillförande av någon form av tilläggs-
information om det specifika fordonets bränsleförbrukning.) Experiment i avsnitt 4 har visat 
att även en relativt sofistikerad mekanistisk modell, med korrekta värden på de flesta 
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fordonsparametrar, kan ge ganska stora fel i nivåer på bränsleförbrukningen om ingen 
”kalibrering” görs. Avvikelserna kan till viss del bero på att den mekanistiska modellen inte 
fångar upp effektförluster som åtgår för att driva hjälputrustning (auxiliaries) i fordonet. En 
annan förklaring är att man saknar information om växlingsbeteende. Som visas i avsnitt 
4.6.1 kan bränsleförbrukning variera relativt kraftigt för ett och samma körförlopp 
(hastighetskurva) men med olika växlingsbeteenden (och därmed olika varvtalsnivåer). 

Okalibrerade mekanistiska modeller kan emellertid klara att fånga upp relativa förändringar i 
bränsleförbrukningen då körbeteendet förändras. 

I det andra fallet är situationen betydligt mer gynnsam vad gäller skattning av den faktiska 
bränsleförbrukningen eftersom skattningar då kan baseras på motorns luftinflöde som till stor 
del styr den faktiska bränsleförbrukningen. 

Det tredje fallet (endast OBD-data) är ganska snarlikt fallet GPS+OBD, eftersom fordonets 
hastighet är en av variablerna som fås från OBD-data. Det som då saknas är övrig 
information om vägmiljö, särskilt hastighetsgränser och vägens lutning.  

Problemet att bestämma hur bränslesnålt en förare har kört kan man närma sig med mycket 
olika ambitionsnivåer. Ett försök att göra sådana skattningar baserat på mekanistiska 
modeller och jämförelser med minsta möjliga bränsleförbrukning (för en viss körd sträcka) 
artar sig snabbt till en avgrund av komplexiteter, särskilt om man ska ta hänsyn till inte enbart 
topografi utan även omgivande trafik och hinder. Detta är en utmanande forskningsuppgift för 
fordonsindustrin. I framtiden kan man förvänta sig inbyggda system i fordonen med ”look 
ahead”-funktionalitet som kan reglera körmönstret så att bränsleförbrukning (eller någon mer 
generaliserad kostnadsfunktion) minimeras. För den typen av extrautrustning som studeras i 
denna rapport kan rimligen endast mycket förenklade modeller komma ifråga, som 
exempelvis en enkel sammanvägning av variabler som man vet är relaterad till 
bränsleförbrukningen. 
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6.3 Förslag på prioriterade åtgärder och fortsatt arbete 
Utgående från diskussion och slutsatser ovan, ges här förslag på prioriterade åtgärder och 
fortsatt arbete inom området. 
 

Fortsätt uppmuntra yrkestrafiken att installera och använda stödsystem för 
miljövänlig körning. Verka för stödsystem som är billigare både i inköp och drift. 
Inom yrkestrafiken är besparingspotentialen kring ekonomisk körning känd. Ett motstånd för 
ökad införande och större besparingar är dock att stödsystemen ofta är dyra i inköp och drift. 
Genom att upphandla större volymer med rätt kravställning kan priserna pressas. 

 
Se till att system som upphandlas uppfyller grundläggande krav kring funktion, 
loggning och återkoppling 
Flera av systemen på marknaden ger inte den önskade effekten kring bränslebesparing. 
Genom att ställa de rätta kraven vid upphandling och vid drift kan man få mer för pengarna. 

Förslag på aspekter som bör beaktas och krav kring detta har redovisats ovan. 

 
Beakta vikten av loggning, återkoppling och incitament  
Återkoppling behöver ske både till föraren och till andra aktörer som är berörda av fordonets 
ekonomi och miljöbelastning (ledning, beställare osv). Denna återkoppling bör ske både i 
fordonet i samband med körning samt i efterhand. I praktiken innebär det att endast system 
som på något sätt är uppkopplade mot centrala funktioner för uppföljning och återkoppling är 
aktuella – åtminstone när det gäller yrkestrafik. (Med undantag för de fall när föraren själv 
betalar bränslet för sin körning) 
 

Uppmuntra utveckling och införande av stödsystem för privatbilister 
Förutsättningarna för att privatbilister ska ta del av stödsystem för miljövänlig körning skiljer 
sig från det som gäller för yrkesförare. De flesta privatbilister är idag inte beredda att betala 
extra för stödsystem av denna typ. Trots att de ofta betalar bränslet själva. För att brett 
införande bör funktionerna bör istället vara inbyggda från början i fordonet eller i t ex 
navigationsystem. Hittills har det dock inneburit att funktioner för återkoppling och incitament 
inte har kunnat införas då dessa system inte varit uppkopplade. 
 
Verka för att ”Pay as You Drive” även testas med att omfatta aspekter kring 
miljövänlig körning. 
Detta kan ske genom att pågående försök (med försäkringsbolag m fl) utökas till att omfatta 
denna aspekt eller genom att genomföra nya försök. Nya aktörer kan behöva involveras då 
tidigare försök främst omfattat trafiksäkerhetsaspekten. 

 
Harmonisera nyckeltal för att mäta och värdera ekonomisk körning 
Nuvarande system mäter och värderar körning på helt olika sätt. Ett första steg mot ökad 
harmonisering kan ske i samband med försöksprojekt inom PayAsYouDrive (se ovan.) Viktigt 
att nyckeltal även kan hantera alternativa bränslen, elfordon samt hybrider. Begrepp som 
mäter ”energieffektiv körstil” kan därför vara mer användbara än till exempel CO2-
reduktioner kopplat till körstil. 
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Stöd långsiktig utveckling och införande av stödsystem som även påverkar fordonet 
och kommunicerar med andra fordon och trafikledning 
För att nå den fulla potentialen i energibesparingar via körsättet räcker det inte att försöka 
påverka föraren och hoppas på det bästa. På sikt behövs system där även fordonet deltar 
och där fordon samverkar med varandra utifrån rådande trafikläge. Detta arbete bedrivs inom 
området co-operative systems, som hittills varit mest inriktat på trafiksäkerhet. Här finns det 
anledning att lyfta fram och utveckla potentialen inom miljö och energieffektivisering. 

 
Kartlägg hur energiförbrukningen hos elbilar och hybrider varierar med hastighet, 
körstil, trafik mm. Ta hänsyn till detta i såväl stödsystem som i trafikpolitiken! 
Elbilar och hybrider har helt annan karaktäristik än förbränningsmotorer när det gäller hur 
energiförbrukningen påverkas av hastighet, accelerationer, tomgång mm. Detta måste 
klarläggas och lyftas fram - inte bara för att beräkna elfordons räckvidd - utan även för att 
föra in i stödsystem för energieffektiv körning, olika incitamentsprogram samt även för att 
utgöra underlag för trafikplanering och trafikpolitik, så att styrning utifrån miljöeffekter och 
energieffektivitet kan göras utifrån korrekt underlag. 
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7 Bilagor 
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7.1 BILAGA: Kartläggning av ITS - tillämpningar som bidrar till minskad 
energiförbrukning 

I detta dokument presenteras ett urval av de åtgärder som sammanställts i kartläggningen av 
ITS-åtgärder för miljövänlig körning. Kartläggningen har genomförts som en delaktivitet inom 
projektet. Kartläggningen i sin helhet finns sammanställd i tabell som bifogas detta 
dokument. 

Kartläggningen fokuserar på ITS-åtgärder som kan utgöra ett stöd för föraren för att minska 
energiförbrukningen vid resa. Åtgärder som ingår i studien är främst ITS-åtgärder som är 
tillämpbara i personbilar och/eller transportfordon på väg men även åtgärder kopplade till 
förarens beteende, men som inte nödvändigtvis är ITS-åtgärder, finns med. 

7.1.1 Faktorer som påverkar bränsleförbrukningen 

Följande faktorer påverkar bränsleförbrukningen och CO2-utsläppen vid förbränning av 
fossila bränslen: 

• Fordon/bränsle  

• Körstilen  

• Längden på körsträckan  

• Geografin, t.ex. vägens lutning  

• Trafikförhållanden; trängsel och hinder i trafiken  

• Vägytan 

 

7.1.2 Klassificering av åtgärder 

Åtgärderna har klassificerats i tre huvudgrupper med utgångspunkten beskriven ovan om 
vad som kan hjälpa trafikanten att minska energiförbrukningen vid resa. De tre grupperna är: 

• innan resan  

• under resan 

• efter resan  

En del åtgärder bedöms ha störst effekt när hela hela-resan-perspektivet beaktas varför de 
lyfts fram i ett eget avsnitt. 
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7.1.3 Sammanställning 

De åtgärder/applikationer/tjänster som presenteras i tabellbilagan har sammanställts i detta 
PM och beskrivs enligt klassificering beskriven ovan.  

7.1.3.1 Innan resan 

För att genomföra en resa med så låg energiförbrukning som möjligt kan föraren planera och 
informera sig om förutsättningar inför resan. Det finns ruttplanerare som är gratis för 
användaren och tillgängliga via Internet. Dessa ruttplanerare rekommenderar i dagsläget 
dock vanligtvis på vägen med kortaste restiden vilket inte alltid betyder det bästa valet ur 
miljösynpunkt. Utveckling av applikationer som tar hänsyn till miljöaspekterna är dock på 
gång.  

Exempel på gratis ruttplanerare är trafiken.nu som uppdateras kontinuerligt med rådande 
trafiksituation i de tre största städerna i Sverige. Andra exempel är hitta.se, Google och Eniro 
samt ResRobot som även ger förslag på alternativa färdmedel.  

 

Figur 30. Trafiken.nu 
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Figur 31: Sökningsexempel från ResRobot på resa mellan Stockholm och Borlänge 
 

Fleet management är en trafikstyrningstjänst för fordonsflottor som är i grunden handlar om 
ruttplanering men där även navigering, hastighetsövervakning, bränsleförbrukning etc. ingår. 
Denna typ av tjänst kan även användas för uppföljning. System för effektivare logistik för 
fordonsflottor kan öka lastfaktorn hos fordon och på så sätt kan körsträckan och 
energiförbrukningen minska. 

Både förare av tunga fordon och privatbilar kan med fördel tillämpa så kallad sparsam 
körning under sin resa. Utbildning i sparsam körning förekommer på många arbetsplatser, 
främst på transportföretag och ingår sedan år 2008 som ett obligatoriskt moment i 
körkortsutbildningen för alla typer av körkort. För bestående effekt av utbildningen bör 
uppföljning och återkoppling ske till föraren. 

Fordonets egenskaper påverkar också bränsleförbrukningen och kallstarter förekommer 
under stora delar av året på nordliga breddgrader. Genom att använda så kallade intelligent 
motorvärmare där avresetiden ställs in manuellt och utomhustemperaturen känns av kan 
motorvärmaren vid behov sättas igång. Enligt Gröna bilister skulle 130 000 ton koldioxid 
sparas varje år om alla svenska bilister skulle använda sig av intelligenta motorvärmare.  

Det finns styrande åtgärder som påverkar resmönstret för att uppnå positiva effekter på 
framkomlighet och miljö. Exempel på sådan åtgärd är trängselskatt som ibland kallas just för 
miljöavgift.  

Det finns också åtgärder, eller tjänster, som stödjer föraren att vid resa välja ett annat 
färdmedelsval. Exempel på en sådan tjänst är dynamisk pendelparkeringsinformation. Enkla 
och användarvänliga system av för att kunna samåka eller nyttja bilpool ger trafikanterna 
möjlighet att både dela bil med andra trafikanter antingen tillsammans (samåkning) eller vid 
behov enskilt (bilpool).  
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7.1.3.2 Under resan 

De åtgärder som finns presenterade i tabellbilagan kan grovt delas in i åtgärder i fordon 
såsom stödjande förarsystem och vägsides åtgärder som informerar eller styr trafikanterna.  

Stödjande förarsystem 

Flertalet av de åtgärder som presenteras i denna kartläggning och som finns tillgängliga för 
förare under resa är direkt eller indirekt kopplade till hastighet. Om en förare sänker sin 
hastighet från 100 km/h till 90 km/h minskar enligt Vägverket bränsleförbrukningen och 
utsläppen av emissioner såsom koldioxid med minst tio procent.  
 

 

Figur 32: T.v. ISA-system Källa: www.Sweco.se T.h. exempel på display som informerar om 
aktuell bränsleförbrukning. Källa Eco-Driving Europe 

 

Utöver hastigheten finns även system som stödjer föraren att tillämpa bästa möjliga körsätt 
med avseende på acceleration, retardation, varvtal och tomgångskörning. Exempel på 
stödjande förarsystem är: 

• Intelligent hastighetsanpassning (ISA-Intelligent Speed Adaptation) finns både som 
informerande och styrande system. 

• Intelligent cruise control anpassar fordonets hastighet till framförvarande fordon och 
på så sätt kan en jämnare körstil uppnås. 

Realtidsinformation som ger föraren direkt återkoppling om hans eller hennes körstil kan 
stödja förare under resa. Det finns ett flertal applikationer för denna typ av tjänster vilken den 
i dagsläget mest vanligt förekommande är den i många nya fordon integrerade informationen 
om bränsleförbrukning. Telematiksystem gör det möjligt för dessa applikationer att 
kommunicera med fordonet men det finns också applikationer som baseras enbart på 
positioneringsteknik. Informationen till föraren kan presenteras på många olika sätt.  
I kartläggningen presenteras en applikation om information om överförbrukning vilket är ett 
sätt att kommunicera förarens samlade körsätt till föraren. Överförbrukningen beror enbart på 
de faktorer som föraren själv kan påverka d.v.s. yttre faktorer såsom fordonets och vägens 
egenskaper ingår inte.  
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Figur 33. Exempel på hur överförbrukning kommuniceras till förare via display. Röda staplar 
representerar överförbrukningen. Källa: Drivec 
 

Genom planering av resan kan förare välja kortaste rutten eller en rutt med bättre 
framkomlighet och på så sätt påverka bränsleförbrukningen. Det finns både statiska och 
dynamiska navigeringssystem som antingen kan vara en del av fordonet eller frikopplade. I 
dagsläget finns ett flertal navigationssystem på marknaden som utvecklar applikationer för 
information och uppföljning av bränsleförbrukning, körstil etc. De flesta navigationssystem 
rekommenderar i dagsläget dock den kortaste vägen vilket inte alltid betyder det bästa valet 
ur miljösynpunkt. 

Föraren kan få information om störningar i vägnätet som kan orsaka begränsad 
framkomlighet på olika sätt, bland annat genom navigationssystem. Föraren kan också få 
sådan information via webben, radio, mobiltelefon och via variabla vägsides 
meddelandeskyltar (VMS). En utmaning för störningsinformatörerna är att nå ut med rätt 
information till rätt trafikanter i rätt tid.  

Valet av fordon och fordonets skick påverkar också bränsleförbrukningen. Åtgärder som 
syftar till att stödja föraren att hålla fordonet i bästa skick visar också god potential att minska 
bränsleförbrukningen. Exempel på sådana tjänster är: 

• Information om regelbunden service av fordonets motor och filter 

• Däcktrycksövervakning som med hjälp av sensorer på däcken mäter lufttrycket och 
informerar föraren via display då avvikelse uppstår. 

Vägsides åtgärder 

Åtgärder i infrastrukturen som påverkar hastigheten kan vara direkt kopplade till att påverka 
hastigheter. Det finns även åtgärder på vägsidan som syftar till att förbättra flödet i trafiken 
och på så sätt minskar bränsleförbrukningen. Dessa åtgärder är dels informerande dels 
styrande.  

Informerande:  
• Hastighetspåminnande VMS 
• Vägsides trafikinformation 
• Automatisk hastighetsövervakning 
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Styrande: 
• Trafiksignalstyrning  
• Reversibla körfält 
• MCS – körfältsstyrning 
• Vägavgifter 

 

Figur 34: Trafiksignaler i tätort 

Valet av fordon och fordonets skick påverkar också bränsleförbrukningen. Åtgärder som 
syftar till att stödja föraren att hålla fordonet i bästa skick visar också på god potential att 
minska bränsleförbrukningen. Exempel på sådana åtgärder är: 

• Information om regelbunden service av fordonets motor och filter 

• Däcktrycksövervakning som med hjälp av sensorer på däcken mäter lufttrycket och 
informerar föraren via display då avvikelse uppstår. 
 

7.1.3.3 Efter resan 

Åtgärder i denna grupp baseras på uppföljning, rapportering och kommunikation om 
genomförda resor. Informationen kan kommuniceras till en företagsledning och/eller till den 
enskilde föraren. Uppföljning kan baseras på olika tjänster/produkter som loggar information 
under resan vilken sedan bearbetas för att kunna kommuniceras. Ett annat exempel är när 
förare skriver dagbok över sina körningar med hjälp av färdskrivarblad i syfte att öka 
medvetenheten om negativa körmönster.  

Uppföljande information kan kombineras med olika incitament för att ytterligare styra 
beteendet hos förarna för att nå önskade resultat. 

7.1.3.4 Hela resan-perspektivet 

Flera åtgärder som syftar till att stötta föraren vid resa har genom utvärderingar visat sig ge 
bäst och bestående effekt om åtgärderna kombineras med både information innan resan och 
uppföljning efter resan. Olika modeller för sparsam körning är ett exempel på detta liksom de 
tjänster som direkt återkopplar till föraren om aktuell körstil i form av hastighet, 
bränsleförbrukning, överförbrukning etc.   
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7.1.4 Kommentarer om effekter 

Studien syftar till att främst kartlägga de ITS-åtgärder som finns tillgängliga i nuläget. Trots 
att det finns en mängd produkter är tillgängligheten till utvärdering av effekter begränsad. De 
vägsides åtgärderna finns beskrivna i Vägverkets publikation ITS på väg där varje åtgärd har 
bedömts med avseende på effekter i form av liten, medelstor eller stor positiv effekt. Denna 
utvärdering har legat till grund för bedömningen av övriga åtgärder i kartläggningen. De 
åtgärder som visat effekter på upp till tio procent i minskad bränsleförbrukning har fått 
bedömningen liten positiv effekt och åtgärder där utöver har fått medelstor eller medelstor till 
stor positiv effekt. Inga åtgärder har bedömts ha stor positiv effekt utifrån denna metod.   

Åtgärder som har medelstor positiv effekt eller medelstor till stor effekt är till stor del styrande 
vägsides ITS såsom reversibla körfält, variabla hastigheter, vägavgifter och 
trafiksignalstyrning.  

Sparsam körning som omfattar alla delarna innan, under och efter resan (utbildning, 
tillämpning och uppföljning) visar också på stora till medelstora effekter.  

De åtgärder som presenteras i detta dokument har valts ut med avseende på deras effekt 
och potential. I de fallen dokumenterade effekter inte funnits tillgängliga har en kvalitativ 
bedömning gjorts för att kunna ge en indikation om åtgärdens potential. 
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7.2 BILAGA: Kartläggning av ITS - tillämpningar som bidrar till minskad energiförbrukning - Sammanfattande 
tabell 

Åtgärd Kort beskrivning 

K
lass 

Väg/ 
fordon 

Behov/ 
användare 

Exempel på 
tjänster 

Utbred-
ning Effekt  Övrigt Potential Trend Referenser 

Information om körsätt 
till företagsledning/ 
uppföljning 

Information loggas och skickas 
till central databas och kan 
användas av företagsledning för 
uppföljning och återkoppling 

E
fter 

Fordon Förare tunga 
fordon 

Fleet Director, Traffic 
Master 

Ingen 
uppgift 

Medlstor 
positiv 
effekt 

30% effekt enl. 
tillverkarens 
uppgifter 

    http://www.trafficm
aster.co.uk/our_so
lutions/fleet-
director.php 

Uppföljning av 
bränsleförbrukning via 
två-kortssystem 

Varje fordon har ett kort knutet 
till sig och varje förare har ett 
personligt kort. Systemet gör det 
möjligt att utvärdera hur mkt 
bräsnle som förbrukas. 

E
fter 

Fordon Alla förare Shell, OK Q8, Preem, 
Statiol. Norsk Hydro 

Ingen 
uppgift 

        Översikt av 
tvåkortssystem för 
att följa 
bräsnleförbruknin
g, Inregia AB 

Active logg Förare för dagbok över 
körningar med hjälp av 
färdskrivarblad i syfte att bli 
medveten om negativa 
körmönster/överhastigheter. För 
att uppnå effekter krävs att den 
kombineras med e-
learning/teoretisk utb. och ISA 

E
fter 

Övrigt Förare tunga 
fordon 

  Ingen 
uppgift 

        Ändrade 
körbeteenden och 
körmönster hos 
förare av tunga 
fordon/transporter, 
Itra-Onex AB, 
2005 

Internetbaserad 
ruttplanerare 

Internetbaserad ruttplanerare 
som underlättar valet av väg. 
Förslagen kan bygga på både 
historisk och dynamisk 
trafikdata. För närvarande 
baseras främst förslagen på 
kortaste restid. 

Före 

Övrigt Alla fordon Trafiken.nu, 
Viamichelin, Google, 
Eniro, Hitta.se 

Tillämpas 
både av 
yrkestrafike
n och 
privatbilister
. 

Liten till 
medelstor 
effekt 

Svårbedömd 
effekt, beror 
mycket på 
inriktningen.  

Om fler 
parametrar än 
kortaste restid 
tas med kan 
bränsleförbruk
ningen 
reduceras med 
20% i 
privatbilar. 

  Effektsamband 
2008:12, 
www.trafiken.nu, 
www.Viamichelin.
com, 
www.Google, 
www.Eniro, 
www.Hitta.se 

Utbildning i sparsam 
körning 

Teoretisk utbildning och praktisk 
tillämpning. Sedan 2008 
obligatoriskt moment i 
körkortsutbildnng på alla nivåer. 

Före 

Övrigt Alla förare Konventionell 
utbildningen i 
trafikskola eller med 
hjälp av interaktiva 
hjälpmedel samt 
körsimulator 
(www.treatise.eu.com, 
Sparcoach Ek 
Förening) 

Har främst 
tillämpats i 
transportför
etag. På 
senare tid 
har 
intresset 
ökat bland 
privatbilster. 

Stor till 
medelstor 
positiv 
effekt 

5-15% 
minskad 
bränsleförbruk
ning beroende 
på förarens 
förkunskaper.  

För varaktig 
effekt krävs 
uppföljning. 

Tidigare 
fanns 
intresse 
främst 
hos 
yrkestrafi
ken. På 
senare 
tid har 
även 
intresset 
ökat hos 
privatbili
ster.  

Regeringens 
proposition 
2008/09:162, En 
sammanhållen 
klimat- och 
energipolitik - 
Klimat, 
Regeringsuppdra 
Sparsam körning 
för privatpersoner 
FT 30 A 
2009:20857 

System för bilpool   

Före 

Övrigt Privatbilister iCarpool är en tjänst 
som erbjuder pendlare 
och andra resande ett 
brett utbud 
resealternativ, 

Ingen 
uppgift 

        ITS America, IBM, 
Spencer Trask & 
Partners 
tillkännager 
vinnaren i 
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Åtgärd Kort beskrivning 

K
lass 

Väg/ 
fordon 

Behov/ 
användare 

Exempel på 
tjänster 

Utbred-
ning Effekt  Övrigt Potential Trend Referenser 

undantaget bilresor på 
egen hand.  

Challenge for 
Traffic Congestion 
Solutions.mht 

Sparsam körning Mjukare och mer planerat 
körsätt som minskar 
bränsleförbrukningen genom att 
använda växelspak och 
gaspedal på ett medvetet sätt.  

H
ela resan 

Övrigt Alla förare Hjälpmedel i fordon, 
utbildning, FuelClinic 
(http://www.fuelclinic.co
m/) för deras program 
"Ekosystem" och 
"Ekoförare ombord", 
som tillhandahåller 
verktyg och diplomerad 
utbildning.  

Ingen 
uppgift 

Stor till 
medelstor 
positiv 
effekt 

5-15% 
minskad 
bränsleförbruk
ning beroende 
på förarens 
förkunskaper. 
Kostnad 2 
kr/kg CO2 

För varaktig 
effekt krävs 
uppföljning. 

  Vinnova, Insatser 
inom 
transportområdet 
med störst effekt 
för reduktion av 
koldioxid, 080814 

Ökad lastfaktor med 
hjälp av IT-tjänster 

Öka lastfaktorn och minska 
körsträckan för lastbilstrafik mha 
effektivare logistik.  

Innan 

Övrigt Förare tunga 
fordon 

Electronic data 
interchange (EDI), 
GPS, mobil 
datorkommunikation, 
ruttplanering, 
trafikinformation 

Finns idag 
hos många 
transportför
etag 

Medelstor 
till stor 
positiv 
effekt 

    Ökat 
intresse 
från 
myndigh
eter att 
stödja 
utbyggna
d av 
tjänsten. 
Disksuss
ioner 
inom bl a 
EasyWa
y. 

Effektsamband 
2008:12 

IT-system för samåkning  Dynamiska system för 
samåkning- som mha trådlös 
nätverksteknik matchar bilister 
och passagerare för att fylla 
tomma bilsäten, frigöra extra 
utrymmen och minska 
trafikproblemen. 

Innan 

Övrigt Privatbilister   Ingen 
uppgift 

        Effektsamband 
2008:12, ITS 
America, IBM, 
Spencer Trask & 
Partners 
tillkännager 
vinnaren i 
Challenge for 
Traffic Congestion 
Solutions.mht 

Intelligent motorvärmare Avresetiden ställs in manuellt 
och centralen känner av 
utomhustemperaturen och vid 
behov (låga temperaturer) sätts 
motorvärmaren igång.  

Innan 

Övrigt Alla förare Eldons 
miljöenergicentral 

Pendelpark
eringar 

  1 dl 
bränsle/resa 
(VV) 

130 000 ton 
CO2 sparade 
om alla 
svenska 
bilister 
använde 
(Gröna bilister) 

  Eldon, 
Miljöenergicentral
er, IP44; 
http://www.vv.se/T
rafiken/Sparsam-
korning/Snabbkur
s-i-sparsam-
korning/7-Anvand-
motorvarmare-/ 
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tjänster 

Utbred-
ning Effekt  Övrigt Potential Trend Referenser 

Fleet management - 
utveckling av 
trafikstyrningstjänst för 
fordonsflottor 

Flera tjänster för fordonsflottor 
såsom ruttplanering, navigering, 
hastighetbevaking, 
bränsleförbrukning etc för 
kommunikation, styrning och 
uppföljning 

H
ela resan 

Fordon Förare tunga 
fordon 

Fleet management, 
datatronics, Fleet 
Director, trafficmaster 

Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

      http://www.trafficm
aster.co.uk/our_so
lutions/fleet-
director.php, 
Datatronics 
bastjanster_low.p
df, Handbook on 
Evaluation Best 
Practice v draft2 

Styrande ISA (Intelligent 
speed adaption) 

System och funktioner som 
hjälper fordonsföraren att hålla 
rätt hastighet, dynamiska och 
statiska U

nder 

Fordon Alla förare Intelligent farthållare, 
Scania Scania 
Ecocruise (reducerar 
bräsnleförbrukningen i 
backar), aktiv gaspedal 
gör att föraren upplever 
en motkraft exemepl 
från Traffic Budgeter 
och Imita 

Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

Kostnad: 15-
20 tkr/bil, 
Effekter: 
Scania 
Ecocruise - 
4%, Traffic 
Budgeter - 
10% 

Fokus har varit 
på tunga 
fordon. Kan 
finnas 
marknad även 
för personbilar. 

  Effektsamband 
2008:12 

Intelligent cruise control Farthållare som mha radar 
anpassar hastigheten till 
framförvarande fordon U

nder 

Fordon Alla förare   Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

  Mellan 8,5 - 
28,5 
minskning om 
10% av fordon 
i en kö 
använder 
cruise control 

  Reducing GHG 
and fuel 
consumption_Sha
heen_Lipman_20
07.pdf, s 14 

Hastighetspåminn-ande 
information via VMS 

Fordons hastighet detekteras 
och aktiverar vid fortkörning en 
skylt (VMS) som informerar om 
gällande hastighet. 

U
nder 

Väg Alla förare Del information om 
fortkörning dels 
information om 
gällande hastighet 

Lokala 
trafikmiljöer 

Liten positiv 
effekt 

Minskade 
hastigheter 
med 10-15 % 

Skall börja 
implementeras 
vid kritiska 
vägsnitt på det 
transeuropeisk
a vägnätet 

  VV, ITS på väg 

Dynamisk 
pendelparkerings- 
information 

Ger realtidsinformation vid 
pendelparkering så att en bilist 
kan välja att parkera och 
fortsätta resan med 
kollektivtrafik. 

U
nder 

Väg Personbilister Information om antal 
lediga 
parkeringsplatser, tid 
för nästa tågs avgång 

Används 
mer frevent 
utomlands. 
I Sverige bl 
a 
Citytunneln 
i Malmö. 

Liten positiv 
effekt 

2 % minskad 
biltrafik i 
Munchen 

    VV, ITS på väg 

Trafikinformation - 
vägsides 

Trafikanterna informeras om 
aktuell trafiksituation via variabla 
meddelandeskyltar som styrs av 
operatör. U

nder 

Väg Alla förare Störningsinformation, 
kövarning, restider, 
alternativa vägval 

Tungt 
belastade 
motorvägar 
och större 
vägar 

Liten positiv 
effekt 

Miljöeffekter 2-
3 % 

  Det 
pågår ett 
europeis
kt 
samarbe
te om 
harminis
ering av 
informati
on.  

VV, ITS på väg 

http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
http://www.trafficmaster.co.uk/our_solutions/fleet-director.php,%20Datatronics%20bastjanster_low.pdf,%20Handbook%20on%20Evaluation%20Best%20Practice%20v%20draft2�
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MCS, Körfältsstyrning 
på flerfältig väg 

Fordonsflödets hastighet 
detekteras och kan bearbetas 
för att eventuellt reglera 
hastigheten.  

U
nder 

Väg Alla fordon Ej tillämpbart Finns i 
Stockholm 
och 
Göteborg 

Liten positiv 
effekt 

  Infarter och 
förbifarter i 
storstadsregio
ner 

Tjänst 
inom 
EasyWa
y; börjar 
impleme
nteras 
under 
2010 

VV, ITS på väg 

Automatisk hastighets-
övervakning (ATK) 

Minskning av 
hastighetsöverträdelser på ett 
kostnadseffektivt sätt genom 
automatisk övervakning.  U

nder 

Väg Alla fordon I Sverige är det endast 
möjlighet  

980 
kameror vid 
slutet av 
2008 längs 
263 mil väg 

Liten positiv 
effekt 

2 % enl 
resultat från 
försöksverksa
mhet för ATK 
(VV) 

  Ingår i 
Easy 
Way-
projektet 

VV, ITS på 
vägEffektsamban
d 2008:12, ITS 
Stockholm 
Underlag Ver06 
lång- 17 nov 
2009.ppt, Gunnar 
Andersson, TSV, 
Automatisk 
hastighetsövervak
ning 

Dynamisk parkerings-
information 

System som via detektorer 
känner av hur många fordon 
som passerar in och ut på en 
parkeringsplats och sedan visas 
antalet uppgifter om lediga 
platser via elektroniska skyltar. 

U
nder 

Väg Personbilister i 
storstäder 

P-evenemang i 
Göteborg 

Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

    Intelligen
t 
parkerin
g för 
tunga 
fordon 
utreds i 
både 
Sverige 
och i 
Europa. 

VV, ITS på väg 

Statiska 
navigeringssystem 

Med hjälp av karta och GPS kan 
förare få hjälp med att hitta rätt 
väg. Kan vara del av fordonet 
eller fristående.  

U
nder 

Fordon Alla förare Garvin, Navigon, 
TomTom 

Cirka 10 % Liten positiv 
effekt 

Kostnad: 2-12 
tkr 

Samhällsekon
omiskt lönsamt 
om 20-30 % 
använder 
navigationssys
tem 

Nyttan 
av 
informati
onen är 
större ju 
tidigare 
man får 
den 
varför 
reseplan
eringsver
ktyg har 
stor 
potential.  

Effektsamband 
2008:12 

Dynamiska 
navigeringssystem 

Med hjälp av karta, GPS och 
realtidsinformation som 
kommunicerar via RDS-TMC 
om aktuell trafiksituation kan 
förare få hjälp med att hitta rätt 
väg. Kan vara del av fordonet 

U
nder 

Fordon Alla förare Garvin, Navigon, 
TomTom 

Cirka 10 % Liten positiv 
effekt 

Kostnad: 2-12 
tkr; 

Samhällsekon
omiskt lönsamt 
om 20-30 % 
använder 
navigationssys
tem 

Nyttan 
av 
informati
onen är 
större ju 
tidigare 

Effektsamband 
2008:12 
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eller fristående.  man får 
den 
varför 
reseplan
eringsver
ktyg har 
stor 
potential.  

Däcktrycksöver-vakning 
(TPMS - Tire Pressure 
Monitor System) 

Sensor på däcken mäter 
däcktryck och skickar signal till 
mottagare vid avvikelse och 
visas för föraren på display. Kan 
eftermonteras.  U

nder 

Fordon Alla förare MAN, Pilotfish Fuel 
Economy, Scania CV 

Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

Eftermontering 
personbil ca 2 
tkr, lastbil ca 
tkr; minskad 
bränsleförbruk
ning 3-5 % 

    2009_63_klimats
mart_val_av_it_st
od_kan_oka_lons
amheten.pdf, 
http://www.mynew
sdesk.com/se/pre
ssroom/maskin_e
xpo/pressrelease/
view/daerfoer-aer-
det-livsviktigt-
med-raett-tryck-i-
daecken-284252 

Information om service Regelbunden service av motorn 
och filter.  

U
nder 

Fordon Alla förare Dynafleet, Volvo 
Lastvagnar, 2MA-5X 
Telematiksystem 

Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

Effekt. 5-10 %     http://www.vv.se/T
rafiken/Sparsam-
korning/Snabbkur
s-i-sparsam-
korning/8-Serva-
bilen-regelbundet-
/, 
2009_63_klimats
mart_val_av_it_st
od_kan_oka_lons
amheten.pdf, 
https://www.2ma.s
e/Products/2ma-
5x.aspx 

Information om 
körstil/data 

Kördata såsom bl a varvtal, 
hastighet över 80 km/h, 
växelindikation och 
tomgångskörning visas för 
föraren under färd via display  

U
nder 

Fordon Alla förare Scania  Främst 
tunga 
fordon 

Liten positiv 
effekt 

Effekt: 10% 
(tillverkarens 
uppgifter) 

    2009_63_klimats
mart_val_av_it_st
od_kan_oka_lons
amheten.pdf, 
http://www.scania.
se/om-
scania/nyheter/ark
iv/2009/q3/driver-
support.aspx 

Information om 
bränsleförbrukning 

Aktuell bränsleförbrukning visas 
för föraren via display U

nder 

Fordon Alla förare Funktionen finns 
integrerad i många nya 
fordonsmodeller och 
kan även 
efterinstalleras med 
hjälp av 
telematiksystem. 

Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

      2009_63_klimats
mart_val_av_it_st
od_kan_oka_lons
amheten.pdf 

http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
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http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
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http://www.vv.se/Trafiken/Sparsam-korning/Snabbkurs-i-sparsam-korning/8-Serva-bilen-regelbundet-/,�
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Information om 
överförbruking 

Realtidsinformation om 
drivmedelsförbrukninng som 
beror av körarens färdsätt 
(acceleration, fortkörning, 
bromsning och tomgång) dvs 
överförbrukning 

U
nder  

Fordon Alla förare Produkten Drivec 
Manager 

Bussar och 
tunga 
lastbilar 

Liten positiv 
effekt 

    Introdukti
on 2009 
lätta 
lastbilar, 
personbil
ar och 
arbetsm
askiner. 
Beräking
smodelle
n kan 
tillämpas 
på andra 
drivmede
l ex gas, 
el och 
hybrider. 

2009_63_klimats
mart_val_av_it_st
od_kan_oka_lons
amheten.pdf 

Information om 
hastighet, förbrukning, 
emissioner etc 

Information ges till föraren via 
system som ej är kopplat till 
fordonet. Systemet bygger 
istället på bearbetad mätdata 
från positioneringsteknik. 

U
nder 

Fordon Alla förare Ecogyzer, Nomadic 
Solutions 

Ingen 
uppgift 

Liten positiv 
effekt 

      Ecogyzer 
ENG.ppt 

Informerande ISA 
(Intelligent speed 
adaption) 

system och funktioner som 
hjälper fordonsföraren att hålla 
rätt hastighet, dynamiska och 
statiska 

U
nder 

Fordon Alla förare Audionom och/eller 
visuell information 

Ingen 
uppgift 

Liten till 
medelstor 
effekt 

Kostnad 10 
tkr/bil + 
uppdatering 
300 kr/år, 3-5 
% beroende 
på trafikmiljö, 
14 % 
bränslebespari
ng från pilot i 
Backa, Gbg 

Effekterna av 
ISA på 
landsbyggd 
tycks kunna 
vara likvärdiga 
med 
tätortsmiljön 

  Effektsamband 
2008:12, 
Pressmeddelande 
2008-12-03 Lägre 
hastighet och 
minskad 
bränsleförbruknin
g i SDF Backa 

Ruttplanering och 
trafikstyrning av 
fordonsflotta 

Mha positionering kan ett 
företags transportledning följa 
och vid behov styra om fordon. 

U
nder 

Fordon Förare tunga 
fordon 

Fleet Director, Traffic 
Master 

Ingen 
uppgift 

Liten till 
medelstor 
effekt 

Enligt 
tillverkare upp 
till 30 %. 

Om fler 
parametrar än 
kortaste restid 
tas med kan 
bränsleförbruk
ningen 
reduceras med 
20% i 
privatbilar. 

Utvecklin
gen av 
ruttplane
rare för 
bilister 
drivs av 
den 
privata 
marknad
en. 

Tempo, 
Evaluation Expert 
Group. Handbook 
on Evaluation 
Best Practice draft 
v2.1, 2007. 
http://www.trafficm
aster.co.uk/our_so
lutions/fleet-
director.php 

Trafiksignalstyrning Reglera trafiken U
nder 

Väg Alla fordon Oberoende, 
samordnade, adaptiva 

Ingen 
uppgift 

Medelstor 
positiv 
effekt 

Effekt: 7% Minskade 
emissioner 
pga bättre 
framkomlighet 

  VV, ITS på väg 
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Reversibla körfält Färdriktningen på en väg kan 
anpassas efter trafikens 
variation, exempelvis under 
rusningstrafik 

U
nder 

Väg Alla fordon Värmdö väg 222, 
Stockholm 

Finns idag 
endast på 
väg 222 i 
Värmdö 

Medelstor 
positiv 
effekt 

  Minskade 
emissioner 
pga bättre 
framkomlighet 

Tjänst 
inom 
EU-
projektet 
Easy 
Way 
som 
skall 
börja 
impleme
nteras 
under år 
2010 

VV, ITS på väg 

Variabla hastigheter Mha av variabla hastigheter 
som trafinakterna informeras om 
via VMS-skyltar där 
hastighetsgränsen tilllfälligt 
sänks anpassas hastigheten till 
rådande trafiksituation.  

U
nder 

Väg Alla förare Tre 
tillämpningsområden i 
dagsläget: 
Vägkorsningar, 
väderstyrd väg, 
trafikstyrd väg  

20-tal plater 
runt om i 
Sverige 

Medelstor 
positiv 
effekt 

      VV, ITS på väg 

Realtidsinformation om 
körstil under resan 

Telematiksystem som med hjälp 
av positioneringsteknik beräknar 
fordonets exakta hastighet som 
kommuniceras till föraren 
samtidigt som information ges 
om gällande 
hastighetsbegräsning samt om 
föraren behöver sänka farten. 
Enheten kan även hämta 
information från fordonet om 
bränsleförbukning och 
bränsleeffektivitet. Även för 
uppföljning. 

U
nder 

Fordon Främst för förare 
för tunga fordon 
samt bussar 

2MA-5X 
Telematiksystem, 
Pilotfish 

Ingen 
uppgift 

Medelstor 
positiv 
effekt 

Kostnad: 7,5 
tkr/2MA-5X 
Telematiksyste
m; 15-25 % 
(tillverkarens 
uppgifter) 

    https://www.2ma.s
e/Products/2ma-
5x.aspx 

Information om bästa 
körsätt 

Datainsamling sker om förarens 
körstil, vägens egenskaper, 
fordonets egenskaper och 
hastighetsbegränsning för 
realtidsinformation, rådgivning 
om bästa hastighet och körstil 
samt för uppföljning 

U
nder 

Fordon Alla förare Green Drvie, Road 
Guard, Driver Attention 
Solutions 

Ingen 
uppgift 

Medelstor 
positiv 
effekt 

15-25 % 
(tillverkarens 
uppgifter) 

    http://www.road-
guard.com/news.a
spx, Road 
guard.pdf 

http://www.road-guard.com/news.aspx,%20Road%20guard.pdf�
http://www.road-guard.com/news.aspx,%20Road%20guard.pdf�
http://www.road-guard.com/news.aspx,%20Road%20guard.pdf�
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Trafikinformation Trafikanter informeras om 
aktuell trafiksituation via 
webben, radio, mobiltelefon. 
Med trådlösa 
kommunikationsnätverk kan 
förare få trafikinformation i 
realtid, skicka nödsignaler till 
räddningstjänsten mm.  

U
nder 

Övrigt Alla förare trafiken.nu, 
radiomeddelanden, 
Precyse Technologies 
Inc. 
(http://www.precysetec
h.com/) för ett 
trådlöstbaserat system 
som använder RFID-
taggar för att lokalisera, 
identifiera, bevaka och 
kommunicera med bilar 
på vägen. iCone 
Products, LLC. 
(http://iconeproducts.co
m/index.php/about-
icone/)för ett ITS-
koncept som bygger på 
att skicka 
trafikinformation i 
realtid över Internet till 
en centraliserad 
webbplats. 

Ingen 
uppgift 

    Ger möjlighet 
för trafikanter 
att göra 
smarta resval 
och fördela 
resan i tid och 
rum 

Informati
on och 
tjänster i 
mobiltele
fon och i 
fordon. 
Satsning
sområde 
i ITS-
direktivet
. 

ITS Stockholm 
Underlag Ver06 
lång- 17 nov 
2009.ppt, ITS 
America, IBM, 
Spencer Trask & 
Partners 
tillkännager 
vinnaren i 
Challenge for 
Traffic Congestion 
Solutions.mht 

Störningshantering och 
vägassistans 

Effektiviserar hanteringen av 
störningar mha specialutrustade 
fordon som rör sig i trafiken vid 
högtrafik. Vägassistanstjänsten 
har nära samarbete med 
trafikinformationscentralen 

U
nder 

Övrigt Alla förare Ej tillämpbart Vägassista
ns i 
Stockholm 
och 
Göteborg 

  Minskade 
vänte- och 
kötider medför 
minskad 
energiförbrukni
ng 

Stor potential 
vid hårt 
belastade 
vägsnitt 

Framtag
ande av 
rutiner 
för 
hanterin
g av 
konflikter 
pågår 
inom 
EasyWa
y. 

Effektsamband 
2008:12 

On Board Diagnostics, 
OBD  

System som kommunicerar 
mellan fordon och förare eller 
fordonstekniker och som 
indikerar service 

U
nder 

Fordon Alla förare Applikation som testar 
fordonets 
emissionutrustning 

Ingen 
uppgift 

        http://en.wikipedia
.org/wiki/On-
board_diagnostics
#Emission_testing 

http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#Emission_testing�
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#Emission_testing�
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#Emission_testing�
http://en.wikipedia.org/wiki/On-board_diagnostics#Emission_testing�
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Åtgärd Kort beskrivning 

K
lass 

Väg/ 
fordon 

Behov/ 
användare 

Exempel på 
tjänster 

Utbred-
ning Effekt  Övrigt Potential Trend Referenser 

Vägavgifter Styrning av trafiken på önskat 
sätt för att effektivisera 
utnyttjande, öka 
framkomligheten, minska buller 
och emissioner, få intäkter till 
finansiering av infrastruktur 

U
nder 

Väg Alla fordon Trängselskatt, bro- och 
vägavgifter 

Trängselsk
att i 
Stockholm, 
avgifter vid 
Svinesunds
bron 

Medelstor 
positiv 
effekt 

Beror av 
avgiftens 
storlek och 
tillgången till 
andra 
resealternativ. 
I 
stockholmsförs
öket minskade 
trafiken i länet 
med 2-3% och 
innerstaden 
med 14%. 

Stor potential 
särskilt 
tillsammans 
med andra 
ekonomiska 
incitament 

I ett 
flertal 
europeis
ka länder 
införs 
mer 
omfattan
de 
vägavgift
er och i 
Sverige 
utreds 
olika 
alternativ 

VV, ITS på väg, 
Effektsamband 
2008:12, ITS 
Stockholm 
Underlag Ver06 
lång- 17 nov 
2009.ppt 
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7.3 BILAGA: Kartläggning och snabbtester av stödsystem för 
miljövänlig körning 

Här redovisas några testade stödsystem för miljövänlig körning, med fokus på produkter för 
privatbilister. 

7.3.1 EcodriverED 

EcoDriverED är en applikation för Iphone som ska hjälpa föraren att köra mer miljövänligt 
och spara bränsle. Applikationen mäter körstilen med hjälp av acceleration, inbromsning, 
mjukhet och hastighet. Dessa värden visas för föraren I form av grafer. Varningsljud kommer 
för att uppmärksamma föraren för aktuell körstil. Efter en körning erhåller föraren en rapport 
där körningen betygsätts. Applikationen meddelar även hur mycket bränsle och CO2 som 
körningen sparade. Rapporterna lagras i applikationen eller kan skickas via mail.  

Till applikationen finns en text som beskriver vad föraren ska tänka på och vad bränslesnål 
körning innebär. 
 

7.3.1.1 Teknik 

• Iphone accelerometer för att mäta acceleration, inbromsning och mjukhet för 
körningen 

• Nätverkstriangulering för att mäta hastighet (fungerar ej i Sverige och kunde därför 
inte testas) 

 

 
Figur 35: Gränssnitt för att visa körstilen  Figur 36: 
Inställningsmöjligheter 
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Figur 37: T.v. betygsättning av varje körning, t.h. information om miljövänlig körning 

 

 

7.3.1.2 Kommentar 

• Mätning av acceleration och inbromsningen är mycket känslig och reagerar snabbt 
vid körning 

• Mätning av hastighet borde ha gjorts med GPS istället för nätverkstriangulering. 
• Bra funktionen för att spara körrapporter och utskick via mil 
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7.3.2 Garmin Nüvi med Ecoroute HD 

Garmins Nüvi-navigator har en tilläggsmodul för hantering av CAN-bus data ifrån bilens 
diagnosuttag (OBD). Modulen skickar fordonsdata via blåtand till navigatorn och presenteras 
för föraren enligt följande; 

• Fordonsdata presenteras momentant i form av olika mätare som exempelvis varvtal, 
hastighet mfl.  

• Förbrukat bränsle, medelvärde och beräknat CO2 utsläpp 
• Sammanvägd poängberäkning av körningen uppdelat i hastighet, inbromsning och 

acceleration. Poängberäkningen presenteras i form av färger (rött-gult-grönt) och 
värde (0-100) 

 

7.3.2.1 Teknik 

Garmins Nüvi-navigator är en GPS navigator med kartmatchningsteknik och kartdata ifrån 
Navteq. Den har även en OBD modul med blåtandskoppling för fordonsdata. 

 

 
Figur 38: Urval av fordonsparametrar ifrån OBD kopplingen 

 
Figur 39: Inställning av bränsletyp och förbrukning 
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Figur 40: Ecoparameterar med betyg 

 

 
Figur 41: Summering efter avslutad körning 
 

 
Figur 42: Ecoparameter i navigationsläget 
 

 
Figur 43: Summering av körning i navigatorn  
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Navigatorn sparar kördata som senare kan exporteras till Excel för vidare bearbetning 

Date (MM-
DD-YYYY) 

Start 
Time 

Origin 
Longitu
de 

Origin 
Latitude 

Destination 
Longitude          

Destination 
Latitude Origin Destination 

Distance 
(km) 

 Time 
(min) 

09-17-2010 10:09 
18.14806
22 

59.37123
30 18.20133 59.37483 

Norra 
Kungsvägen, 
Hersby 

Väg & Väg, 
Rudboda 3.5 4 

 

Fuel 
Economy 
(l/100km)          

Fuel 
Cost 
(SEK) 

 Carbon 
Footprint 
(kg) 

 
ecoChallen
ge Overall 

ecoChalle
nge 
Speed          

ecoChallenge 
Acceleration 

 
ecoChallen
ge Braking 

 ecoChallenge 
Fuel Economy 

11.6 3.59 0.78 74 55 75 76 55 

Tabell 1: Sammanställning körparametrar från rapportverktyg 

 

7.3.2.2 Kommentar 

• OBD tillbehöret verkar inte tillföra så mycket ökad precision i bränsleberäkningarna. 
Kanske nyttjar inte mjukvaran denna data fullt ut? 

• Garmin ger bra Eco-betyg när man kör fort. 
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7.3.3 A Glass of water – Toyota Sweden 

“A glass of water” är en Iphone applikation som ska få förare att minska sin 
bränsleförbrukning. Idén är att appen visualiserar ett glas fyllt med vatten där föraren ska 
försöka köra mjukare och ”spilla” ut så lite vatten som möjligt.  

Utöver vattenspillet visar och registrerar appen även körsträcka, körtid, bränslekonsumtion, 
och stillaståendetid. Efter avslutad körning kan man se färdvägen och var och hur mycket 
vatten man har ”spillt” på en karta. Resultaten laddas automatiskt upp på webben 
(nollutsläpp.se). Registrerade användare kan gå med i en så kallad utmaning där man tävlar 
mot andra om ett uppsatt mål, ex 10 % besparing. 

Till applikationen och på webben finns tips på som beskriver vad föraren ska tänka på för att 
köra ekonomiskt och bränslesnålt 

 

7.3.3.1 Teknik 

• Iphone accelerometer för mäta vattenspill dvs  acceleration och inbromsning.  
• Iphone GPS för att mäta körsträcka, hastighet, körtid, höjd och stillaståendetid under 

och efter körning. 
• Bränslekonsumtion förs in manuellt efter avslutad körning. 
• Kartverktyg (Google maps?) för presentation av färdväg efter avslutad körning. 

 

 
Figur 44: Gränssnitt under körning 
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Figur 45: Analys i Iphone efter körning 

 

 
Figur 46: Webbgränssnitt 

http://itunes.apple.com/se/app/a-glass-of-water/id376721035?mt=8�
http://itunes.apple.com/se/app/a-glass-of-water/id376721035?mt=8�
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Figur 47: Webbgränssnitt uppföljning 

 

7.3.3.2 Kommentar 

• Intressant och uppmärksammad gratisapplikation som används i reklamsyfte för 
Toyota. 

• Visad färdväg tillsammans ”vattenspill”-information var körningen är oekonomisk är 
mycket intressant. Denna kartinformation borde även finnas i webbgränssnittet där 
alla körningarna sparas.   

• Vattenspill under körning borde motsvara hur mycket extra bränsle som används. 
• Tar inte hänsyn till använt bränsleslag. 
• Utmaningsfunktionen ger ett mervärde och möjlighet till jämförelse med andra förare 
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7.3.4 Vexia EcoNav 430 

Vexia Econav är en navigator med tilläggsfunktioner för ekonomisk och miljövänlig körning.  
Navigatorn kan köras antingen i Ecoparameter, navigations- eller i hybridläge. Till navigatorn 
finns en databas med 9000 olika fordonsmodeller att välja på för att i systemet ställa in rätt 
motortyp, bränsletyp och växellägen. I Ecoläget hjälper applikationen föraren att köra 
bränslesnålt genom ange bästa växelläge, optimal hastighet. Systemet varnar också vid för 
skarp acceleration eller inbromsning. Gällande hastighetsgräns med möjlighet till ljud och 
ljusvarning vid fortkörning. I hybridläget visas navigationskartan tillsammans med 
ecoparameterarna.      

I applikationen finns en rapportmodul som visar statistik för genomförda körningar uppdelat i 
olika tidsperioder.  

Till systemet finns tips som beskriver vad föraren ska tänka på och vad bränslesnål körning 
innebär. 

 

7.3.4.1 Teknik 

• GPS navigator med kartmatchningsteknik och kartdata ifrån Teleatlas. 
• Fordonmodeldatabas för hämta förbrukningsparametrar.  

 

 
Figur 48: Ecoläget med parametrar för miljövänlig körning 

 
Figur 49: Hybridläge med karta och Ecoparametrar 
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Figur 50: Gränssnitt för rapportmodul för olika tidsperioder 

 
Figur 51: Exempel veckorapport 

 
Figur 52: Sammanställning körparametrar 

 

7.3.4.2 Kommentar 

• Första navigatorn med möjlighet hjälp vid ekonomisk och bränslesnål körning. 
• Omfattande fordonsdatabas många fordonsmodeller för rätt inställning av 

fordonsparametrar. 
• Intressant med integrerad hastighetsgränsvarning. Finns dock endast på större 

vägar. 
• Rapportmodul har utvecklats i senare version men saknar export till annat format.    
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7.4 BILAGA: Mätning av hastighet med GPS respektive OBD 
 

Syfte: 
Se hur GPS och OBD-data avseende hastighet skiljer sig åt som underlag för beräkning av 
miljövänlig körning. 

 

Test 1  
En kortare sträcka körs med normal körstil. Samma sträcka körs om igen med en mer 
aggressiv körstil vilket medför en förmodad högre bränsleåtgång. Under körningarna sparas 
både GPS- och OBDdata för senare analys.  

 

Analys av data 
Beräkning av bränsleförbrukning med hjälp av MAF sensor och fordonshastighet från GPS 
alternativt OBD. 

 

Resultat allmänt: 
Sträcka Från Stora Essingen, på Essingeleden till Västberga 

 
Normal körning: 

Sträcka 4.433212 km 
OBD speed förbrukning 0.242741519 liter 
GPS speed förbrukning 0.264300106 liter 

  

 Slösaktig körning: 
Sträcka 4.447908 km 
OBD speed förbrukning 0.352751 liter 
GPS speed förbrukning 0.382809 liter 

 

• Skillnad på 11-12 cl mellan normal och slösaktig körning. 
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Figur 53 Hastighet normal körning 

 
Figur 54. Hastighet slösaktig körning 

 
• OBD hastigheten är alltid högre än GPS hast. (glädjemätare?). Enligt 

beräkningar på data skiljer det i medeltal 4,7% mellan OBD hastighet och GPS 
hastighet.  
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Figur 55. GPS- och OBD hastighet varje sekund vid ”slösa” körningen. 

 
• Högre bränsleförbrukningsberäkning med beräkningen GPS värdena  
Slösaktig körning (skillnad mellan GPS och OBD) 

• Skillnaden blev 0,030 liter (3 cl) på 4,45 km körning.  
Normal körning (skillnad mellan GPS och OBD) 

• Skillnaden blev 0.022 liter (2 cl) på 4,43 km körning.  
 

 
Figur 56 förbrukning i liter varje sekund slösa 
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Figur 57 Förbrukning i liter vid normal körning 
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7.5 BILAGA:  Detaljerad beskrivning av den mekanistiska modell som 
används i denna rapport 

Externa krafter verkande på fordonet 
 
Inertial kraft  

 Facc=macc*dv/dt 
där  
 macc=m+mJ 
 m   är fordonets massa 
 mJ   är hjulens tröga massa 
 v    är fordonets hastighet 
 

Gravitation 

 Fgr=m*9.81*sin(α) 
där 
 α  betecknar vägens longitudinella lutning 
 

Rullmotstånd 

 Frull  = m * (0.117 + (v - 20) * 0.00178) 
I uttrycket har antagits att vägens makrotextur har MPD=1 och ojämnhet IRI=2. 

Luftmotstånd 

 Fair = CL*Ayz*Dair*v2/2 

där 

Dair    är luftens densitet 

v   är fordonets hastighet (m/s) 

  Ayz  är fordonets tvärsnittsarea (vinkelrätt mot färdriktning) (m2) 

  CL   är  air dynamic coefficient (dimensionless) 

 

Kinetisk effektförlust 
Effektförlusten orsakad av de externa krafterna beräknas med: 

 Pext = (Facc + Fgr + Frull + Fair) * v  
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Övriga effektförluster 
Transmissionsförluster 

Transmissionsförlusterna kan anses bestå av två komponenter: 

• plaskförluster i olja i växellåda 

• friktionsförluster mellan kugghjul 

Följande modell har använts för plaskförlusterna: 

        PVBX = Pmax * 1000 / 127000 * (11.25 * NRs + 0.1313 * NRs ^ 2)    

Där  

 Pmax = motorns maxeffekt  [kW] 

 NRs =  varvtal [r/s] 

 PVBX = plaskförluster i växellåda   (bakaxel???)      [W] 

 

Friktionsförlusterna mellan kugghjul har modellerats i termer av en konstant verkningsgrad 
vid överföring av från motor till extern kraft. 

   

Motorfriktion 

Effektförlusten orsakad av den inre friktionen i motorn har i tidigare VTI-arbete [se VTI 
rapport Xxxxx] modellerats som en kvadratisk funktion av varvtalet. Även cylindervolymen 
ingår som en multiplikativ faktor. Ingen uppdelning i olika fordonsklasser är gjord.  

        k = 2.3 
        a = -178.2 
        B = 34.1 
        c = 3.73 
        PFR = ((CV / k) * (a + B * NRs + c * NRs ^ 2))  
där 

 CV = volym per cylinder 

 NRs = varvtal [r/s] 

 PFR = motorfriktion  [W] 
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Motormapp 
VTI har i tidigare arbete [se VTI Rapport Xxxxxx] modellerat generella bränslemotormappar 
för olika fordons och bränsleklasser. Dessa är baserade på ett stort mätdatamaterial från 
RotoTest. 

Den generella formen för motormapparna är: 

    BFn = C0 * (MINDn + C1 * MINDn ^ 2 + C2 * MINDn ^ 3) * (NRs + C3 * NRs ^ 2 + C4 * NRs ^ 3) 

där  

C0, C1, C2, C3, C4    är modellparametrar som beror av årsmodellklass och 
bränsletyp6

  MINDn   är indikerat vridmoment normerat med maxeffekt      [Nm/kW] 

 (bensin, diesel) 

 NRs   är varvtal   [r/s] 

BFn   är specifik bränsleförbrukning (dvs. förbrukning per sek normerat med maxeffekt)                 
[g/s/kW] 

Man bör här notera att indikerat vridmoment inkluderar friktionsförlusterna i motorn! 

                                                
6 Motormapp saknas för etanolbränsle, E85. Vi har för detta valt samma uttryck som bensin men 
multiplicerat med faktorn  ????   
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7.6 Bilaga : Fordonsparametrar för den mätbil som används vid 
testkörningar 

Tabell 1:  ”Standardbil” vid störningsanalyserna. Värden markerade med * är antagna 
värden. 

Parameter Värde Enhet  Parameter Värde Enhet 
Massa 1600 [kg]  Max 

motoreffekt 
110 [kW] 

Tvärsnittsarea 
 

2.60 [m^2]  Cylindervolym 1.92 [dm^3] 

Luftmotstånds-
koefficient 

* 0.37 [1]  Antal 
cylindrar 

4 [1] 

Hjulradie 0.3 [m]  Varvtal 
(tomgång) 

13.3 [r/sek] 

Tröghetsmoment 
hjul 

* 0.9 [kg  m^2]  Varvtal (max) * 70 [r/sek] 

Verkningsgrad i 
transmissions-
systemet 

* 0.936  [1]     

Utväxling kvot 
Varvtal / hast  
G=1 

6.725 [r/m]     

G=2 3.532 [r/m]     
G=3 2.222 [r/m]     
G=4 1.684 [r/m]     
G=5 1.242 [r/m]     

NRsGear 0.8 
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7.7 BILAGA:  Körslinga som använts för mätningar som underlag till 
modellberäkningar 

I Bilaga YY redovisas parametervärden för mätbilen.   

Utgångspunkten för störningsanalyserna har varit ”riktiga” mätningar med standardbilen 
utefter en 11 km lång, relativt kuperad, rutt på Lidingö (se fig ??). Den verkliga höjdprofilen 
har använts i modellberäkningarna. 

 

Figur 58.  ”Standardmätsträcka” vid störningsanalyserna. Höjdprofilen visas nederst. 
Höjddifferensen mellan högsta och lägsta punkt utefter rutten är ca 40 meter. 
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