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Sammanfattning 

Syftet med examensarbetet är att utveckla en ny algoritm för att bedöma förarens 

framförhållningsförmåga. I arbetet ingick att undersöka vilka produkter som finns på marknaden 

idag, hur en förare kan påverka bränsleförbrukningen samt vilka principerna för Heavy EcoDriving är 

och hur de kan användas i de IT-lösningar som examensarbetets uppdragsgivare Fleetech utvecklar 

och säljer. 

Av två möjliga inriktningar, backkörning och accelerations- och bromsanalys, valdes det senare för 

utveckling av algoritmen. Tre olika koncept togs därefter fram: 

 Koncept 1: Utrullningskvot 

Där tiden som föraren använder motorbromsen(utrullning) loggas och ställs i relation till den 

tid som bromsen används. 

 Koncept 2: Accelerations- och bromskvot 

Där den hastighet som bromsas bort ställs i relation till den hastighet som har accelererats 

upp för att ge ett mått på bortbromsad energi. 

 Koncept 3: Framförhållning 

Detta koncept är tredelat. Antalet korta stop, tiden mellan broms och nästa acceleration 

samt hur mycket utrullning en enskild inbromsning innehåller. 

Koncepten modellerades och simulerades varefter de omsattes till kod. För att kunna genomföra 

meningsfulla tester spelades verklig kördata in från en av Fleetechs kunder. 

Den viktigaste slutsatsen från arbetet är att tre algoritmer har tagits fram; Koncept 1: 

Utrullningskvot, Koncept 2: Accelerations- och bromskvot och Koncept 3: Framförhållning. De 

analyserar körparametrar kopplade till en förares framförhållning. 
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Abstract 

 

The purpose of this master thesis is to develop a new algorithm that evaluates the driver’s ability to 

plan ahead while he is driving. The working process included research into the already available 

driver support systems on the market today; in what way the driver can affect the fuel economy and 

what the principles of Heavy EcoDriving are. With that in mind the next step was to find out how 

they can be incorporated further in the IT-solution that this thesis commissioner, Fleetech, develops 

and sells. 

 

Of two possible paths to choose from, hill-driving and acceleration and brake analysis, the later was 

chosen for developing the algorithm. Three concepts based on acceleration and brake analysis was 

developed: 

 Concept 1: Rollout Quota 

The time that the driver is rolling out (using the engine brake) is logged and put in relation 

with the time that the driver is using the brake to decelerate. 

 Concept 2: Acceleration and Brake Quota 

The reduction in velocity when the driver use the brakes is put in relation with the gain in 

velocity when the driver use the accelerator pedal. This gives a measurement on how much 

of the accelerated velocity is lost due to braking. 

 Concept 3: Anticipation 

This concept is in three parts: number of stops, the time between braking and the next 

coming acceleration and how much the engine brake is used during each individual 

deceleration. 

The concepts where modeled and simulated before they were translated into code. To be able to do 

proper tests, field data was gathered from one of Fleetechs customers. 

The most important conclusions from this work were that three different algorithms were 

developed: Concept 1: Rollout Quota, Concept 2: Acceleration and Brake Quota, Concept 3: 

Anticipation. They all analyses driving parameters connected to the driver’s ability to plan ahead. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete har utförts för Fleetech AB. Fleetech är ett IT-företag inom fordonsbranschen 

som erbjuder mobildatalösningar för fordonsflottor[1]. Allt arbete utfördes på Fleetechs kontor 

Stockholm under hösten och vintern 2010/2011.  

1.1 Bakgrund 
En av de viktigaste sektorerna för vårt samhälles tillväxt och utveckling är transportsektorn. Samtidigt 

som transportsektorn är livsviktigt för vår infrastruktur kräver den också mycket resurser och 

belastar vår miljö. För att möta den allt striktare miljölagstiftningen har fordonstillverkare tvingats 

driva utvecklingen av bränslesnålare motorer till sin spets. Förarens betydelse i detta sammanhang är 

något som på senare tid börjat komma i fokus. Genom att lära föraren att framföra fordonet på bästa 

möjliga sätt finns det stora möjligheter att minska bränsleförbrukningen ytterligare och även få fram 

ett trafiksäkrare körbeteende. En utbildning speciellt utformad för att lära förare att hantera 

fordonet på ett bättre sätt är EcoDriving. För att stödja föraren och underlätta för honom/henne att 

förbättra sitt körbeteende finns idag en rad olika IT-lösningar, kallade förarstöd, som analyserar i 

vilken utsträckning som föraren följer principerna för EcoDriving. 

1.2 Problemformulering 
Utöver de funktioner som redan finns tillgängliga i Fleetechs förarstöd finns ett behov av att 

ytterligare kunna bedöma förarens förutseendeförmåga och framförhållning. Problemet med de 

parametrar som redan finns i förarstödet idag är att de på egen hand inte ger något bra mått på hur 

föraren planerar sin körning. Uppgiften går ut på att utifrån tillgängliga parametrar på CAN-bussen, 

exempelvis varvtal och hastighet, formulera en ny körstilsparameter med bakomliggande algoritm 

som talar om för föraren hur pass god framförhållning han har i trafiken. 

1.3 Syfte 
Syftet är att utveckla en ny algoritm för implementering i Fleetechs förarstöd. Arbetet delas in i tre 

olika faser: bakgrundsstudie, utveckling samt test/verifiering. 

1.3.1 Bakgrundsstudien 

 Belysa vilka typer av förarstöd som finns tillgängliga på marknaden samt vilka 

körstilsparametrar dessa konkurrerande system har. 

 Identifiera de tillgängliga fordonsparametrar som kan användas för utveckling av en ny 

funktion. 

 Få en förståelse för hur bränsleförbrukning, motorbeteende och körstil är sammankopplat. 

 Skaffa ett bra beslutsunderlag för vilken algoritm som ska utvecklas och hur den skall vara 

uppbyggd. 

1.3.2 Utveckling 

 Arbeta fram en algoritm som utifrån valda fordonsparametrar analyserar och gör en 

bedömning av förarens framförhållning i trafiken. 

 Modellera och simulera algoritmen. 

 Översätta algoritmen i programkod för implementering i befintligt förarstöd. 
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1.3.3 Testning och verifiering 

 Införskaffa CAN-data från fordon under körning. 

 Utföra tester på algoritm och programkod med inspelad CAN-data för verifiering av deras 

funktion. 

1.4 Metodbeskrivning 
En litteraturstudie utförs för att få en förståelse för branschen. De olika tekniska aspekter bakom de 

produkter som finns i branschen idag undersöks . Det som studeras är främst Heavy EcoDriving, CAN, 

förbränningsmotorteknik och FMS-standarden och Fleet Management. Informationen inhämtas i 

böcker, rapporter, vetenskapliga artiklar, konferenshandlingar och webbsidor.  

Från informationen inhämtad under litteraturstudien sätts en kravspecifikation upp för den nya 

körstilsparametern och bakomliggande algoritm. Algoritmen formuleras utifrån kravspecifikationen 

med hjälp av flödesscheman. 

Algoritmen modelleras i en simuleringsmiljö (Simulink) och testas med antingen inspelad CAN-

datatrafik eller standardiserade testcykler (hastighetsprofiler) som används vid certifiering av tunga 

dieselmotorer. Om CAN-data från specifika trafiksituationer behövs för att på ett tillfredsställande 

sätt kunna testa algoritmen finns möjlighet att spela in dessa i fält. För att simulera det logiska 

dataflödet används Simulink Stateflow. Algoritmen översätts till programkod i 

programmeringsspråket C# vilket är det språk som företagets mjukvara är skrivet i. Utvecklingen sker 

i Visual Studio. 

Testning är en viktig del i arbetet och sker fortlöpande. Mjukvara testas dels i labbmiljö med 

företagets egenutvecklade testprogram. Om ytterligare testdata behövs kommer dessa att loggas i 

fält hos någon av Fleetechs kunders lastbilar alternativ hos någon trafikskola som är kunnig inom 

området sparsam körning. 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att inte innehålla någon grafisk presentation av den framtagna 

körstilparametern. Endas dataflöde från mottagande av CAN-data till exekvering av algoritmen för att 

beräkna körstilsparametern kommer att behandlas. Denna del av dataflödet är av större intresse för 

den ursprungliga frågeställningen än den grafiska presentationen. Ett enklare gränssnitt endast 

avsett för testning och verifiering av mjukvaran kommer dock behöva utvecklas. 

Arbetet avgränsas även från att innehålla kommunikation med de servrar som tar emot och 

behandlar loggad data för vidare uppföljning i ledningscentral. 

2 Litteraturstudie 
I litteraturstudien sammanfattas först vilka faktorer som påverkar bränsleförbrukningen för att ge en 

förståelse för förarens roll i sammanhanget. Därefter förklaras konceptet EcoDriving, Fleet 

Management, ADAS och FMS-standarden. 

2.1 Faktorer som påverkar bränsleförbrukning 
En tung lastbils bränsleförbrukning påverkas av en mängd faktorer. Utöver de fysikaliska 

parametrarna hos lastbilen spelar körbeteendet en stor roll. Ett fordons framdrivande kraft består av 
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accelerationsmotståndet, luftmotståndet, rullmotståndet och lutningsmotståndet och kan 

formuleras som Ekvation. 3 nedan med hjälp av Ekvation. 1 och 2. [2] Det är denna kraftresultant 

som gör att fordonet rör sig framåt eller bakåt. 

              (Ekvation.1) 

        (Ekvation.2) 

                (Ekvation.3) 

 

 = framdrivande kraft 

  = färdmotståndet 

   = luftmotstånd 

   = rullmotstånd 

  = fordonets massa 

   = lutningsmotstånd 

  
  

  
  = acceleration 

De olika kraftkomponenterna påverkar det totala färdmotståndet på olika sätt. 

 Luftmotståndet är den komponent som har störst inverkan på det totala körmotståndet då 

det ökar kvadratiskt med hastigheten. Detta är en av de komponenter som föraren har en 

chans att påverka genom att inte köra med högre hastighet än nödvändigt. 

 Rullmotståndet är proportionellt mot vikten av ekipaget samt ökar proportionellt med 

ökande hastighet. Även däckets utformning, däcktryck och vägunderlag spelar in här. 

 Lutningsmotståndet är självbeskrivande; ökande lutning betyder ökat lutningsmotstånd då 

ekipagets egenvikt även måste förflyttas i höjdled. 

 Accelerationsmotståndet,   , påverkas även det starkt av förarens beteende. Genom att 

anpassa körningen till trafik och omgivning kan accelerationens bidrag till det totala 

kraftbehovet minskas. Vid stadskörning består t.ex. körningen av större andel accelerations- 

och retardationsfaser vilket gör att accelerationsmotståndet har en större betydelse i denna 

typ av körning.  

Ett arbete, W, utförs när fordonet rör sig en sträcka och det är det arbetet som ger upphov till 

bränsleförbrukningen (Ekvation 4). 

      

 

 

 

(Ekvation.4) 

Ytterligare faktorer såsom väderförhållanden, drivlina samt fordonets skick och underhåll spelar även 

de en stor roll i hur mycket bränsle fordonet förbrukar. 

2.2 EcoDriving och Heavy EcoDriving 
Studier har indikerat att bränslebesparingar på upp till 20 % är möjliga enbart genom att anpassa och 

förbättra sitt körsätt.[3] Ett sätt för privatpersoner och yrkesförare att lära sig köra bränslenålare är 
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att utbilda sig inom EcoDriving. Körtekniken EcoDriving kommer ursprungligen från Finland men 

importerades till Sverige av Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) 1998. Sedan dess har någon 

form av EcoDriving funnits med i utbildningen av nya förare. Bränslebesparingar runt 20 % som 

nämndes ovan är i överkant och en maximal minskning runt 10 % är rimligare att förvänta sig mellan 

en förare utbildad i EcoDriving och en ickeutbildad förare. En minskning i denna storleksordning har 

visats ibland annat en teststudie i Göteborg[4] och i Denver, USA[5]. Ur ett långsiktigt perspektiv är 

dock bränslebesparingarna något mindre, runt fem procent, vilket har visats ibland annat av 

långtidstester i Belgien[6]. 

Heavy EcoDriving är den variant av EcoDriving som är speciellt inriktat på tunga fordon såsom 

lastbilar och bussar. Många tunga fordon i åkeribranschen och transportbranschen kör mer mil på en 

månad än vad en vanlig privatpersons bil kör på ett år. Detta gör att bränsle, efter löner, står för de 

största kostnaderna hos ett åkeri (Figur 1). Potentialen till stora besparingar är uppenbar. Exempelvis 

skulle en sänkning av bränsleförbrukningen med tio procent hos ett åkeri med långväga distribution 

medföra en minskning av kostnaderna med cirka tre procent. 

 

Figur 1. Åkeriernas kostnadsfördelning [7]. 

För att minska överförbrukningen, dvs. den del av bränsleförbrukningen som föraren kan påverka, 

ges utbildningar i Heavy EcoDriving. Syftet med utbildningen är att få en varaktig bränslebesparing. 

Följande områden tas upp under utbildningen[8]: 

 Undvik tomgångskörning 

Tomgångskörning är alltid slöseri med bränsle. Då fordonet inte rör sig fås ingen nytta av det 

bränsle som sprutas in i motorn. Ofta finns det lokala föreskrifter som ser till att begränsa 
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tomgångstiden. Tomgång skadar både miljön och motorn. Tomgångskörning med en kall 

motor ger högre bränsleförbrukning och större utsläpp. Dessutom når motorn sin 

arbetstemperatur långsammare än om vanlig körning hade tillämpats.  

 Planera din körning och undvik onödiga stop 

Att planera sin körning är viktigt för att bibehålla en jämn hastighet och därmed också en 

lägre bränsleförbrukning. Om man inte planerar sin körning bra blir körstilen ryckig. Vid 

ryckig körning går mycket energi åt att accelerera upp fordonet i rätt hastighet. Denna energi 

slösas sedan bort vid inbromsning. Genom att planera sin körning kan man minimera 

accelerationsfaserna. 

 Det ekonomiska varvtalsområdet 

I regel bör man undvika att varva motorn för högt. Man bör också sträva efter att ligga i det 

varvtalsområde som ger högst vridmoment. Där brukar förbrukningen i de flesta fall vara låg. 

Det rätta varvtalsområdet varierar självklart mellan motormodeller och tillverkare. 

 Anpassa hastigheten 

Att anpassa hastigheten syftar till att acceptera en tidsförlust vid sänkt hastighet för att på så 

sätt få en jämnare körstil med färre accelerationer och därmed mindre förbrukning. Ofta är 

tidsvinsten väldigt liten i förhållande till den ökning av bränsleförbrukning som fås vid 

omkörningar. Omkörningar innebär bara ytterligare en energislösande accelerationsfas. 

 Körteknik i backar 

Vid körning i backar finns det potential att spara in mycket bränsle genom att vara medveten 

om situationen och sin körstil. Acceptera en hastighetssänkning i uppförslut och använda rätt 

växel. Innan toppen av backkrönet bör man släppa på gasen och rulla över krönet för att 

sedan använda gravitationen för att accelerera fordonet till rätt hastighet i nedförslutet. 

 Hjälpbromsen 

Ibland går det inte att planera körningen och bromsen måste användas. För att då minska 

slitage på bromsarna bör hjälpbromsen användas. Hjälpbromsar kommer i olika utföranden. 

Avgasbroms, hydraulisk retarder och elektromagnetisk retarder. Dessa system bromsar 

direkt på drivlinan utan något slitage på bromsarna. 

En studie som gjordes av Vägverket i samarbete med Gamla Uppsalabuss har dock visat att det inte 

räcker med att endast utbilda förarna i Heavy EcoDriving. Efter avslutad utbildning föll många förare 

tillbaka i samma mönster och endast en mycket liten sänkning av bränsleförbrukningen kunde 

observeras[3]. För att stävja återfall är det viktigt att ha en bra uppföljning av körbeteendet och den 

resulterande bränsleförbrukningen. Ett steg i rätt riktning var att Vägverket utvecklade konceptet 

Sparcoach som beskrivs enligt nedan. 

”En person, intern eller extern, utbildad att hjälpa organisationer att utveckla rutiner för att följa upp 

bränsleförbrukningen samt att motivera och engagera förare att behålla och utveckla ett sparsamt 

körsätt 

Ett arbetskoncept som leder till att företag får långsiktiga effekter av sina utbildningar i sparsam 

körning. Konceptet bygger på bränsleuppföljning, kommunikation och motivation” 

Citat: Sparcoach.se[9] 
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2.3 Fleet Management 
En sparcoach är i sig ofta inte tillräckligt för att få den ändring i beteende som man söker. I dag är det 

vanligt att åkerier och ägare av fordonsflottor väljer att använda sig av olika IT-tjänster för att följa 

upp bränsleekonomin. Med ett uppföljningssystem kan föraren få momentan eller daglig feedback 

på sin körning och på så sätt lättare ändra sitt körbeteende till det bättre. Studier på effekterna av 

Heavy EcoDriving ur långsiktigt perspektiv pekar på betydelsen av att komplettera utbildningen med 

någon form av uppföljningssystem[10]. 

Men bränsleuppföljning är långt ifrån det enda som är av intresse för fordonsägarna att följa upp och 

övervaka, en rad olika typer av tjänster inom olika områden finns tillgängliga på marknaden. Dessa 

typer av tjänster brukar gå under samlingsnamnet Fleet Management. 

Fleet Management är hantering av fordonsflottor. Hanteringen kan sträcka sig över flertalet 

områden. Allt från ruttplanering, finansiering, underhåll, bränslehantering och säkerhet. Syftet är 

bland annat ökad effektivitet och kontroll samt minskade kostnader. De flesta Fleet Management-

tjänster erbjuder någon sorts övervakningsfunktion med GPS. Detta möjliggör för fordonsägaren att 

enkelt få en överblick över var hans fordon befinner sig. Utöver position kan även andra parametrar 

som underlättar planeringen för fordonsflottornas ledningscentraler skickas. 

2.4 Advanced Driver Assistance System (ADAS) 
ADAS är samlingsnamnet på en rad olika system med syfte att assistera föraren under körning. ADA 

System används som en del av Fleet Management i många fordonsflottor. Dessa system 

uppmärksammar föraren på hur han framför fordonet och på miljön och trafiken runtomkring honom 

för att på så sätt öka trafiksäkerheten. Genom att automatisera vissa moment under körningen är 

tanken att förarmisstagen ska minskas samtidigt som effektiviteten höjs. Teknologier som idag går 

under benämningen ADAS är bland annat Adaptive Cruise Control (ACC), Lane Departure Warning 

och Intelligent Speed Adaptation (ISA). Det huvudsakliga syftet hos alla dessa system är att utvärdera 

förarens förmåga att utföra olika moment i körningen och att i realtid varna och ge honom 

instruktioner eller tips samt att i vissa fall minska arbetsbördan. 

Intelligent Speed Adaptation är ett system som används mycket inom ADAS med inriktning mot 

EcoDriving. Systemet håller med hjälp av GPS och fordonsdata reda på vart fordonet befinner sig. 

Informationen jämförs sedan med en kartdatabas som innehåller information om gällande 

hastighetsbegränsningar. Föraren kan då göras uppmärksam på hastighetsändringar och kan 

samtidigt varnas om han överträder hastighetsbegränsningen[11]. Sverige har länge varit ledande i 

utvecklingen av ISA-applikationer och mellan 1999 och 2002 genomfördes världens största fälttest av 

ISA där cirka 5000 fordon utrustades med någon sorts ISA-system. Testerna bekräftade de förväntade 

positiva effekter och visade även på en liten minskning av bränsleförbrukningen[12]. Det är därför 

inte konstigt att ISA idag är en standardfunktion i många ADAS med fokus på EcoDriving. 

Ett annat av de, ur bränslebesparingssynpunkt, mer relevanta ADAS är de kartbaserade koncepten 

Electronic Horizon och Look-Ahead. Electronic Horizon och Look-Ahead är termer som används för 

att beskriva elektroniskt genererad förhandsinformation om en körsträcka. Dessa system använder 

sig av GPS i kombination med kartdatabaser och fordonsdata för att skapa en bild av hur den 

kommande körsträckan ser ut.  Genom att analysera körsträckan i förväg kan föraren varnas om 

kommande hastighetsändringar, korsningar, rödljus och rondeller. Med den tillhandahållna 
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förhandsinformationen kan ett, ur bränslebesparingssynpunkt, optimalt beteende beräknas och 

föraren kan i realtid coachas mot detta beteende. Hur ett sådant system skulle tas emot av förarna är 

svårt att veta. Risken finns att ett system baserat på en Electronic Horizon kräver för stor del av 

förarens uppmärksamhet, speciellt om föraren ska coachas i realtid. 

För att underlätta utvecklingen av kartbaserade ADAS grundade en grupp biltillverkare ADASIS Forum 

(Advanced Driver Assistance Support Interface Specification) år 2001. Forumets mål är bland annat 

att specificera en standardiserad datamodell som representerar kartdata framför fordonet samt att 

specificera arkitektur och interface mot andra ADAS-applikationer[13]. En prototyp som använder sig 

av det arbete som har gjorts i ADASIS har exempelvis tagits fram av BMW. Prototypen använder sig 

av information från ADAS Horizon gällande hastighetsbegränsningar, krökning på vägen, korsningar 

och rondeller för att beräkna vilken hastighet som rekommenderas[14]. 

I Sverige har en del forskning gjorts inom look-ahead-kontroll av lastbilar. Ett forskningsprojekt av 

Erik Hellström på Linköpings Universitet behandlade kartdata och speciellt då information om 

topografi för att utveckla en kontrollstrategi för lastbilar under backkörning. Resultatet av det 

arbetet och de omfattande tester som gjordes visade att det med hjälp av information om vägens 

lutning framför går att spara signifikanta mängder bränsle utan att för den delen förlänga 

restiden[15]. 

Det svåraste med ADAS är att ta hänsyn till är den dynamik som trafiken inför i systemet. Några 

system, såsom Adaptive Cruise Control, Lane Departure Warning och Parking Assist tar hänsyn till 

trafiken i fordonets absoluta närhet men det finns idag inget kommersiellt system för EcoDriving som 

tar hänsyn till trafiken. Forskning har gjorts på detta område och i Kalifornien, USA, har ett koncept 

för ett dynamiskt EcoDriving utvecklats och testats. Konceptet bygger på att sensorer längs 

motorvägen registrerar trafikflödet och skickar informationen till en samordningscentral där graden 

av trafikstockning på den aktuella vägen bestäms och kategoriseras. En rikthastighet kan med hjälp 

av trafikstockningsgraden, medelhastigheten av fordonen på vägen och standardavvikelsen av 

fordonens hastigheter beräknas. Rikthastigheten kan slutligen skickas trådlöst till föraren som kan 

justera hatigheten därefter. Fälttester visade på en betydande bränslebesparing på 10-20% vid olika 

trafikstockningsgrader utan att restiden ökade nämnvärt. Nyttan med just detta system fås endast 

under trafikstockningar, vid fritt trafikflöde fås ingen bränslebesparing.[16] 

2.5 Fleet Management System Interface och tillgängliga 

fordonsparametrar 
Kommunikation mellan elektroniska styrenheter (ECU) i lastbilar sker över ett CAN-nätverk. Det är 

väldigt viktigt att CAN-bussen inte störs och att kommunikationen alltid fungerar. Störs trafiken på 

CAN-bussen kan i värsta fall vitala funktioner i fordonet slås ut. Om tredjepartsutvecklare vill nyttja 

informationen som finns på CAN-bussen måste de göra det på ett säkert sätt. Detta görs genom ett 

FMS-interface (Fleet Management System) vilket är ett standardiserat meddelandeprotokoll för att 

kommunicera med fordonets CAN-buss. Standarden är utvecklat av sju av de största 

lastbilstillverkarna med avsikt att ge tredjepartsutvecklare tillgång till CAN-bussen. FMS-interfacet är 

det enda tillåtna sättet att komma åt information på CAN-bussen utan att riskera att inkräkta på 

lastbilstillverkarnas garantier[17]. Skapandet av FMS-standarden är förutsättningen som gjort det 

möjligt för branschen för bränsleuppföljning och förarstöd att utvecklas. Anslutningen görs med en 

FMS Gateway som lyssnar av CAN-bussen och översätter den till FMS-standardiserade meddelanden 
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enligt standarden för databussar i fordon, j1939[18]. FMS-interfacet fungerar som en brandvägg för 

att förhindra införandet av störningar på CAN-bussen[19]. 

De fordonsparametrar som finns tillgängliga genom FMS-interfacet[20] [21] finns sammanställda i 

Bilaga – FMS-parametrar. Tilläggas bör dock att inte alla lastbilar använder sig av den senaste 

versionen av FMS-standarden så man kan inte förvänta sig att alla parametrar stöds. 

2.6 Förarstöd och system för uppföljning på marknaden idag 
Ett förarstöd är ett interaktivt hjälpmedel tillgängligt för föraren på en display i fordonets hytt. 

Förarstödet installeras antingen på en telematikenhet, på en fordonsdator i fordonet alternativt på 

en handdator. Fordonsdatorn eller telematikenheten lyssnar av fordonets CAN-buss och analyserar 

informationen. Den analyserade informationen presenteras sedan direkt till föraren på en display 

med syfte att ge föraren feedback på sitt körbeteende. Vilka parametrar som loggas och analyseras 

och hur de analyseras skiljer mellan de olika tillverkarna som finns i branschen. 

Det finns även rena uppföljningssystem som enbart loggar data och lagrar denna på en server. Dessa 

två typer av system kan användas separat eller tillsammans beroende på kundens preferenser. 

I rapporten Klimatsmart val av IT-stöd kan öka lönsamhet finns branschen för uppföljningssystem 

och stöd för förare under färd på den svenska marknaden sammanställt [22]. Ur denna 

sammanställning plockas följande intressanta punkter. 

 Marknaden har 24 aktörer varav 21 erbjuder både system för uppföljning och förarstöd. 

 De parametrar som analyseras av de allra flesta är: 

o Bromsning. Olika angreppssätt för att analysera förarens bromsbeteende, dels kan 

energiförlusten vid en inbromsning beräknas men även antal inbromsningar. 

o Medelförbrukning 

o Tomgångskörning 

o Utrullning 

o Varvtal 

 Varnare för lågt däcktryck är inte vanligt. Detta beror sannolikt på svårigheter att mäta 

trycket med externa tryckgivare eftersom däcktryck inte finns tillgänglig med FMS-

standarden, se avsnitt 2.5. De tillverkare som har denna funktion är ofta lastbilstillverkarna 

själva. 

En intressant produkt som sammanställningen ovan inte har med är Scanias förarstöd Driver Support 

som har två nytänkande funktioner som skiljer dem från den övriga marknaden. Scania Driver 

Support väljer att analysera förarens förmåga att köra i kuperad terräng i körstilsparametern Hill-

Driving något som inte återfinns i något annat förarstöd. Scania Driver Support betygsätter även 

förarens förutseendeförmåga i körstilsparametern Anticipation genom att analysera tiden mellan 

accelerationer och inbromsningar.[23][24] 

Intressant är också företaget Premonitions förarstöd som fungerar enligt Look-ahead-principen (se 

avsnitt 2.4) och som utifrån GPS och information från kartdatabaser för hastighetsbegränsningar ger 

föraren information om vilka hastighetsbegränsningar som gäller längre fram på den väg där 

fordonet färdas. På så sätt kan föraren instrueras i förväg när det är lägligt att släppa gasen för att på 

så sätt hinna motorbromsa en så stor del av hastighetsminskningen som möjligt.[25]  
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3 Utveckling av algoritmer 
Litteraturstudien gav två intressanta grundidéer att välja mellan för den nya körstilsparametern: 

backkörning och accelerations- och bromsbeteende. Dessa grundidéer finns endast representerade 

av två produkter på marknaden vilket gör dem attraktiva ur konkurrenssynpunkt. I avsnittet 

undersöks hur en algoritm för dessa skulle kunna utformas och vilken data som måste finnas 

tillhanda för att dessa ska vara möjliga. Vid slutet av kapitlet vägs för- och nackdelar för det två olika 

grundidéerna och ett beslut om vilken som ska vidareutvecklas tas. Därefter beskrivs ingående tre 

olika koncept för de valda grundidéerna. Koncepten modelleras sedan upp och simuleringar 

genomförs för att testa deras funktion. Med godkända resultat från simuleringarna översätts 

slutligen koncepten till programkod. 

3.1 Backkörning 
För att analysera och utvärdera föraren vid backkörning måste kännedom finnas om vad som anses 

vara ett optimalt körbeteende vid backkörning. För att göra det lättare kan backkörning delas upp i 

körning i uppförslut och körning i nedförslut. När ett fordon framförs i uppförsbacke ökar 

färdmotståndet och motorn måste leverera en större effekt för att föra fordonet framåt jämfört med 

om underlaget hade varit plant. Det är då naturligt att hastigheten sjunker om gaspådraget är 

konstant. Instinkten hos föraren är då ofta att öka gaspådraget för att få ut en högre effekt och hålla 

hastigheten fordonet hade när det gick in i backen. Ur bränsleförbrukningssynpunkt är det bättre att 

tolerera en sänkning av hastigheten. Självklart måste hänsyn tas till den aktuella trafiksituationen. 

Det är inte försvarbart ur säkerhetssynpunkt att låta hastigheten sjunka för långt under 

hastighetsbegränsningen om det finns medtrafikanter i den absoluta närheten. 

Vid körning i nedförsbacke accelereras fordonet av tyngdkraften vilket göra att effektbehovet från 

motorn inte blir lika stort. Det är dock vanligt att man ignorerar den extra hjälp tyngdkraften bidrar 

med och gasar på lika mycket som om det hade varit plant underlag. Resultatet blir ofta en hastighet 

som överstiger hastighetsbegränsningarna och att bromsen används för att hålla dessa 

begränsningar. 

Om ett krön ska passeras tjänar man mycket på att släppa på gasen och rulla över krönet för att 

sedan låta tyngdkraften göra accelerationsarbetet. Det vanliga felet är dock att man gasar ända upp 

på krönet vilket förbrukar onödigt med bränsle. 

Om uppförsbacken föregås av en nedförsbacke är det rekommenderat att man utnyttjar den hjälp 

gravitationen bidrar med samt att man även gasar på lite extra för att ha en högre hastighet när man 

går in i backen. Den högre hastigheten gör att man kan släppa gasen ännu tidigare när man närmar 

sig krönet. 

En algoritm för att bedöma förarens beteende i backkörning består av två distinkta områden. För det 

första så måste körsituationen detekteras och för det andra måste körningen analyseras. För att 

detektera om fordonet framförs på ett lutande underlag kan man använda sig av olika 

fordonsparametrar och externa informationskällor. 

 Genom att utnyttja Look-ahead/Electronic Horizon kan den framförliggande topografin göras 

känd. För att åstadkomma detta krävs en GPS med bra precision i kombination med en 

kartdatabas med tillräckligt högupplöst topografidata i höjdled. 
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 Genom kunskap över hur olika parametrar i en motor förhåller sig till ökande 

lutningsmotstånd kan backar detekteras. Om hastigheten är konstant samtidigt som 

motormomentet eller effektuttaget ökar kan detta tyda på en ändring av 

lutningsmotståndet. 

 Med hjälp av tillgånglig information om hjulaxlarnas belastning och kunskaper inom mekanik 

kan fordonets lutning beräknas. Vid t.ex. uppförslut förskjuts fordonets tyngdpunkt bakåt 

och ändrar hjulaxlarnas belastning relativt utgångsläget. 

Look-ahead-metoden måste anses vara den mest beprövade metoden då den har realiserats i en rad 

olika projekt [15] [26] . 

Att endast förlita sig på en av de två sistnämnda metoderna för att detektera backkörning är en 

osäker metod då dessa inte direkt mäter lutningen. Genom att använda konceptet sensor fusion och 

kombinera flera av de ovanstående alternativen på ett konstruktivt sätt kan de tillsammans ge en 

tydligare bild av körsituationen än om endast en metod använts. 

När det går att detektera vilken arbetssituation som fordonet befinner sig i ska förarens beteende 

analyseras. Ett sätt att analysera backkörningen är att jämföra faktiska hastighets- och 

momentkurvorna med beräknade optimala hastighets- och momentkurvor för den aktuella backen. 

För att beräkna dessa optimala hastighetskurvor och momentkurvor måste först en modell av 

lastbilens longitudinella dynamik ställas up. Modellen måste även ta hänsyn till växellådans funktion. 

Sedan bör en model predictive controller tas fram som kontinuerligt optimerar hastighetskurvan efter 

den information som ges av systemets Electronic Horizon[27] [15]. 

Ett alternativ till att analysera förloppet i efterhand är att varna föraren i ett förebyggande syfte. Så 

fort backkörning detekteras varnas föraren om att han har påbörjat backkörning samt tillges tips om 

hur han ska framföra fordonet för att hålla nere bränsleförbrukningen. 

3.2 Accelerations- och bromsbeteende 
Hur en acceleration ska utföras beror helt på i vilken situation föraren befinner sig i. Vid längre 

körsträckor är det bra att så snabbt som möjligt komma upp i marschfart. Vid kortare sträckor som 

t.ex. mellan två rödljus i stadskörning är det onödigt att accelerera hårt upp till 

hastighetsbegränsningen för att köra i konstant hastighet några hundra meter. Det är i detta läge 

bättre att accelerera lugnare och ligga på en lägre hastighet och på så sätt öka sina chanser till god 

framförhållning. 

En bra inbromsning sker med så lite användande av fotbromsen som möjligt. Fotbromsen sliter på 

bromsskivor och omvandlar rörelseenergin till värme. Att använda de olika hjälpbromssystem som 

finns tillgängliga på många lastbilar är alltid bättre än att använda fotbroms just med avseende på 

slitage. Målet är dock att använda sig av utrullning(motorbroms) så mycket som möjligt vid varje 

hastighetssänkning. Vid utrullning med modernare bilar stängs bränsleinsprutningen av helt och den 

momentana bränsleförbrukningen går ner till noll. Bränsleinsprutningen stängs av förutsatt att ett 

visst varvtal överskrids samt att en växel är ilagd. Detta varvtal måste överskridas för att hindra 

motorn från att dö när kopplingen så småningom trycks ner. 

Genom att titta på energiinnehållet i varje inbromsning går det att göra en bedömning av hur pass 

bra föraren är på att sänka farten utan att använda fotbromsen. Ett alternativ är att undersöka hur 
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mycket av den tillförda energin från dieseln föraren slösar bort genom att bromsa. För att göra det 

lite lättare kan man använda sig av ändring i rörelsemängd och då direkt få ett linjärt förhållande. 

Detta kan då användas som ett mått på bortbromsad energi. 

                                 

Där massan kan förkortas och kvar återstår då endast ett hastighetsberoende vilket gör att         

kan användas för att för att beräkna andel bortbromsad energi. En kvot mellan bortbromsad 

hastighetssänkning och tillförd hastighetsändring kan ställas upp. 

       
     

 

Ett annat sätt är att jämföra den hastighetsminskning som sker med hjälp av fotbromsen med den 

hastighetsminskning som sker med utrullning.  En kvot mellan utrullad hastighetssänkning och den 

totala hastighetssänkningen formuleras där lite användande av fotbromsen ger en hög kvot. 

            

                    
 

Analyserar man även den tid som går mellan acceleration och inbromsning kan man få en 

kompletterande bedömning av förarens förmåga att planera sin körning. Denna bedömning grundar 

sig i förarens förmåga att undvika fotbroms när en inbromsning väl behöver göras samt hans eller 

hennes förmåga att undvika inbromsningar överhuvudtaget. För att få en större täckningsgrad bör 

även tiden mellan en inbromsning och nästa acceleration mätas. Är denna tid allt för liten har föraren 

gjort en onödig fartminskning genom att inte ha planerat sin körning. Är däremot stoppet långt kan 

det antas vara planerat och befogat (t.ex. vid ett rödljus eller vid i- och urlastning). 

3.2.1 Interaktion och presentation för förare 

Tanken är också att ge föraren positiv feedback om hans förutseendeförmåga samtidigt som de 

negativa aspekterna göms för föraren och endast finns tillgängliga för uppföljning. Målet är att i 

största möjliga utsträckning fokusera på positiv feedback. 

Det är här svårt att ta hänsyn till yttre omständigheter så som trafikflöde och oväntade situationer 

som dyker upp. Ibland blir man som förare tvungen att göra en oplanerad inbromsning. Föraren vill 

då inte ha negativ feedback då han kan känna att han inte själv var ansvarig för det oönskade 

beteendet. Fokus på den positiva feedbacken skapar då bättre stämning och ger upphov till mindre 

irritation för föraren. 

Tidigare försök med andra parametrar har även visat att det går att på ett felaktigt sätt manipulera 

vissa parametrar genom att anpassa sitt körsätt. Förare kan t.ex. accelerera och rulla ut runt sin 

marschhastighet för att på så sätt ackumulera mycket utrullning. Utrullning i sig är positivt men då 

man slösar energi genom att accelerera i onödan är detta ett icke önskvärt beteende. Algoritmen bör 

ta hänsyn och minimera chansen för att sådan manipulation ska vara möjligt. 

För att skapa en körstilsparameter som är lättförståelig och går att relatera till bör den även vara 

normerad. Detta gör det även lättare att följa upp förarnas utveckling. 
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3.3 Val av algoritm 
Efterforskningen av de två alternativa vägarna backkörning och accelerations- och bromsbeteende 

mynnade ut i följande beslutsunderlagspunkter. 

3.3.1 Backkörning 

 Bränslebesparingarna som är möjliga vid optimerad backkörning har potential att sänka 

bränsleförbrukningen med flertalet procent[15]. 

 Tekniken som krävs för att realisera en backkörningsalgoritm (look-ahead) kommer att vara 

användbar om företaget i ett senare skede vill utveckla en egen variant av det system som 

säljs av Premonition[25]. 

 Upplösningen i höjdled är med den tillgängliga GPS:en för dålig för att endast använda denna 

för att beräkna höjdskillnader. 

 Många av de fordonsparametrar som behöver vara kända för att skapa en bra modell är inte 

tillgängliga på CAN-bussen. Tanken att anpassa modellen efter varje enskild fordonsmodell är 

inte hållbart då mjukvaru-implementationen ska vara flexibel nog att fungerar på alla 

lastbilar, oavsett fabrikat och modell. 

 Tidsåtgången för att skapa en backkörningsalgoritm är allt för stor vilket gör att det är svårt 

att hinna utveckla något användbart under den korta tidsperiod som examensarbetet 

spänner över. 

3.3.2 Accelerations- och bromsbeteende 

 Accelerations- och bromsbeteende täcker in en stor del av den vardagliga körningen 

vilket betyder att det finns en stor potential att komma åt förarens beteende under stora 

delar av körningen och därmed ge bra förutsättningar för bränslebesparingar. 

 Tidsåtgången uppskattas till relativt låg i jämförelse med backkörning. 

 Möjligheterna att simulera är bra då det finns standardiserade hastighetsprofiler att 

använda sig av där mycket av det sökta beteendet återfinns. 

Utifrån dessa punkter togs beslutet att arbeta vidare med accelerations- och bromsbeteendet då det 

ansågs vara det realistiska alternativet då det vid arbetets slut ska finnas en användbar applikation. 

Inom ramarna för accelerations- och bromsbeteendet arbetades tre koncept fram som på olika sätt 

knyter an till förarens framförhållning. 

3.4 Koncept 1: Utrullningskvot 
Det första konceptet bygger på att utveckla den redan befintliga utrullningsparametern. Som 

utrullningsparametern är definierad idag tar den inte hänsyn till om fordonet rullar ut samtidigt som 

bromsen används. All användande av broms är av ondo och för att ge en mer detaljerad bild av hur 

föraren framför fordonet definieras tre delparametrar, utrullning, utrullning med broms och 

bromsning. 

3.4.1 Utrullning 

Ett villkor som tar hänsyn till bromsen läggs till den redan befintliga parametern utrullning. Följande 

villkor måste vara uppfyllda för att utrullad tid ska räknas. 

 Positiv hastighet 

 Koppling är uppsläppt 

 Gaspedalen är inte aktiverad 
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 Bromspedalen är inte aktiverad 

 Ingen Cruise Control 

3.4.2 Utrullning med broms 

Följande villkor måste vara uppfyllda för att utrullad tid med broms ska räknas. 

 Positiv hastighet 

 Koppling är uppsläppt 

 Gaspedalen är inte aktiverad 

 Bromspedalen är aktiverad 

 Ingen Cruise Control 

3.4.3 Bromsning 

Följande villkor måste vara uppfyllda för att bromsad tid ska räknas. 

 Positiv hastighet 

 Kopplingen är nedtryckt 

 Gaspedalen är inte aktiverad 

 Bromspedalen är aktiverad 

 Ingen Cruise Control 

Körstilsparametern definieras som 

         
                                   

 

3.5 Koncept 2: Accelerations- och bromskvot 
Det andra konceptet syftar till att utvärdera hur mycket av den energi som föraren tillför fordonet via 

acceleration som går förlorad vid användandet av bromsen. Körstilsparametern är uppbyggd av två 

delparametrar, ackumulerad hastighetsökning med gaspedal och ackumulerad hastighetssänkning 

med bromspedal. 

3.5.1 Ackumulerad hastighetsökning med gaspedal 

Följande villkor måste uppfyllas för att en hastighetsökning ska registreras. 

 Positiv hastighet 

 Positiv hastighetsändring 

 Gaspedalen är aktiverad 

 Bromspedalen är inte aktiverad 

3.5.2 Ackumulerad hastighetssänkning med bromspedal 

Följande villkor måste uppfyllas för att en hastighetsminskning med bromspedal ska registreras. 

 Positiv hastighet 

 Negativ hastighetsändring 

 Gaspedal är inte aktiverad 

 Bromspedalen är aktiverad 

Körstilsparametern definieras som kvoten mellan bortbromsad hastighet och accelererad hastighet. 
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Vid motorvägskörning försöker föraren hålla en jämn hastighet men verkligheten blir ofta att föraren 

ligger och pendlar plus-minus några kilometer i timmen runt den önskade medelhastigheten. Alla 

dessa små accelerationer bidrar till att snabbt öka               och därmed sänka kvoten. Ett villkor 

läggs därför till för att filtrera bort de riktigt små variationerna. 

                                             

Hastighetsökningen under den senaste accelerationen jämförs med konstanten 

                                   . Om villkoret uppfylls läggs         till det totala              . 

3.6 Koncept 3: Framförhållning 
Det tredje konceptet bygger på två saker: 

 Tiden mellan inbromsningar 

 Användandet av broms i förhållande till utrullning under enskilda inbromsningar.  

Till skillnad mot de första två koncepten där körstilsparametern ackumuleras över tid kommer det 

tredje konceptet att analysera förarens beteende från inbromsning till inbromsning. När en 

retardation startas, loggas hastighetsminskningen som fås med hjälp av fotbroms och 

hastighetsminskningen som fås med utrullning. En retardation anses vara slutförd antingen när 

föraren väljer att aktivera gaspedalen eller då fordonet har blivit stillastående. Efter en slutförd 

retardation räknas en kvot ut mellan den utrullade hastighetsändringen och den totala 

hastighetsändringen under retardationen. 

            

                    
 

För att inte straffa krypkörning onödigt mycket måste två villkor vara uppfyllda för att kvoten ska 

räknas ut. 

                                        

                                                          

Där                                   och                                     är konstanter som måste 

kalibreras in. När kvoten har beräknats jämförs den mot ett kalibrerat målvärde som talar om hur 

många procent av inbromsningen som förväntas utföras med hjälp av enbart utrullning. Om 

målvärdet uppfylls anses den nyligen utförda inbromsningen vara godkänd och uppfylls inte 

målvärdet räknas den som underkänd. Under körningen sparas alla godkända och underkända 

inbromsningar och kvoten mellan dessa räknas sedan ut och presenteras som körstilsparametern 

Andel Godkända inbromsningar för föraren. 

Den andra delen av konceptet tittar på tiden som förflyter från och med att bromspedalen har 

släppts till det att nästa acceleration påbörjas. Om tiden är under ett förutbestämt gränsvärde 

betyder det att föraren kunde tillämpat bättre framförhållning och rullat ut sista biten istället för att 

använda bromsen. 
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Där                        är en konstant som måste kalibreras in. 

På samma sätt kontrolleras även tiden som förflyter då fordonet står helt stilla. Är denna tid för kort 

har föraren även här misslyckats med att upprätthålla en god framförhållning. 

                                            

Där                            är en konstant i storleksordningen tre sekunder. Även här ska föraren 

upplysas om villkoret ovan uppfylls. 

3.7 Modellering och simulering 
Under arbetet med att utveckla algoritmen används en labbmiljö, Simulink Stateflow, för att simulera 

de tre koncepten. I denna miljö modeleras och simuleras algoritmerna som logiska tillståndsdiagram. 

De testcykler som lämpar sig som indata för simuleringarna är de testcykler som används vid 

Europeisk emissions-certifiering av bussar och lastbilar och benämns ETC[28] och NEDC[29]. 

Framförallt används en icke standardiserad variant av ETC som kallas FIGE och beskriver hastigheten 

på fordonet till skillnad mot det standardiserade ETC som beskriver hastigheten på motorn vilket gör 

den väl lämpad för att användas som indata till simuleringarna. FIGE är uppbyggd av tre faser: stads-, 

landsvägs- och motorvägskörning (Figur 3). 

För att kunna testa de tre konceptens funktioner i Simulink krävs information om bromspedalens 

aktiveringar, något som inte finns i hastighetsprofilerna FIGE, ETC eller NEDC. Informationen om 

bromspedalen väljs då att genereras utifrån en accelerationsanalys av hastighetsprofilen FIGE. 

Genom att filtrera ut negativa accelerationer som är mindre än ett gränsvärde kan 

bromspedalsmönster skapas. För ett gränsvärde satt till -2 km/h per sekund blir bromsmönstret 

enligt Figur 2. Det är viktigt att poängtera att simuleringarna syftar till att utveckla och undersöka den 

logiska funktionaliteten. Framtagandet av konstanter kräver testdata från riktiga förhållanden och 

utförs i ett senare skede. 

Tillvägagångssättet för att modellera och simulera alla tre koncepten är densamma. Modellen består 

av tre stycken huvudblock: Input, Flowchart och Loggning(Figur 4). Algoritmernas logik finns i 

Flowchart-blocket. 

Följande konstanter användes vid simuleringarna med hastighetsprofilen FIGE(Tabell 1). 

Tabell 1. Konstanter vid simulering med FIGE 

Konstant Värde 

                                    10 km/h 

                                     10 km/h 

                                 20 km/h 

                      3 sekunder 

                          3 sekunder 

Gränsvärde för godkända inbromsningar 50 % 
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Figur 2. Genererat bromsmönster för simulering. 
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Figur 3. FIGE transient cykel - hastighetsprofil. 

 

Figur 4. Generell struktur för modellering av algoritm med Simulink Stateflow. 

3.7.1 Koncept 1: Utrullningskvot 

Koncept 1: Utrullningskvot modelleras med fyra stycken tillstånd (states) mellan vilket 

programpekaren kan flytta sig. De fyra tillstånden är tomgång, utrullning, broms och utrullning med 

broms. Tiden som programpekaren befinner sig i varje tillstånd sparas undan kontinuerligt. I Figur 5 

går det att se hur utrullningskvoten förändras allteftersom hastighetsprofilen avverkas. Grafen 

bekräftar att utrullning fortfarande är en parameter som går att manipulera genom att ligga och 

pendla mellan acceleration och utrullning. 

Att mäta utrullad tid är ett vanligt tillvägagångssätt i många av förarstöden som finns på marknaden 

men det säger nödvändigtvis inte mycket om förarens förmåga att hålla god framförhållning. I 

simuleringarna framgick det att kvoten lätt ser fördelaktig ut då det naturligt blir betydligt mycket 

mer utrullad tid än tid använd med fotbroms. Speciellt framstående blir detta beteende vid 

motorvägskörning då fotbromsen används väldigt sällan och det är väldigt lätt att ackumulera 

utrullad tid. 
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Figur 5. Utrullningskvot. 

3.7.2 Koncept 2: Accelerations- och bromskvot 

På samma sätt som Koncept 1: Utrullningskvot är Accelerations- och bromskvoten modellerad med 

fyra stycken tillstånd: Tomgång/Stillastående, Utrullning, Broms och Acceleration. 

Hastighetsändringen i tillstånden Broms och Acceleration sparas och kvoten mellan dem räknas ut 

efter varje tillståndsförändring. Tillstånden Utrullning och Tomgång/Stillastående existerar för att 

programpekaren ska ha någonstans att ta vägen när fordonet inte accelererar eller bromsar. 

Accelerations- och bromskvoten räknas ut varje gång tillståndet ändras från Acceleration eller Broms 

till något annat. 

I Figur 7 syns resultatet av simuleringar  av accelerations- och bromskvoten där det går att observera 

hur kvotens värde ändras efter varje bromsning och acceleration. I Figur 6 syns beteendet om de 

riktigt små hastighetsändringarna inte filtreras bort. Effekten blir som allra tydligast under 

motorvägskörning. Men överlag är funktionen tillfredställande. 
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Figur 6. Accelerations- och bromskvot utan filter. 

 

Figur 7. Accelerations- och bromskvot. 

3.7.3 Koncept 3: Framförhållning 

Den första delen av Koncept 3: Framförhållning går som tidigare förklarats ut på att beräkna kvoten 

mellan utrullad hastighetsminskning och bromsad hastighetsminskning för varje enskild inbromsning 

som uppfyller kriterierna i 3.6. Precis som för Koncept 2: Accelerations- och bromskvot så återfinns 

här de fyra tillstånden Tomgång/Stillastående, Utrullning, Broms och Acceleration. En mätning 

påbörjas då en retardation startas. Under retardationen sparas den totala hastighetsminskningen 

utförd med broms och utrullning. Mätningen avslutas antingen om fordonet stannar eller om föraren 
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börjar gasa igen. Vid avslutad mätning analyseras om den totala hastighetsminskningen är tillräckligt 

stor för att vara relevant samt om utgångshastigheten när retardationen påbörjades var tillräckligt 

hög. Om det visar sig att dessa två villor uppfylls räknas kvoten för den aktuella retardationen ut och 

utvärderas. 

Den andra delen, tidtagningen, startas när föraren släpper bromsen och avslutas när han gasar igen. 

Tiden däremellan sparas och jämförs med ett gränsvärde. Överskrids gränsvärdet betyder det att 

tiden är tillräckligt stor och förarens beteende anses vara befogat vid detta tillfälle. Underskrids 

gränsvärdet tyder det på att föraren inte hade tillräckligt bra framförhållning då han direkt efter 

broms gick på gaspedalen igen. Även när fordonet stannar helt startas en tidmätning. Denna 

tidmätning slutar när fordonet börjar accelerera igen. På samma sätt analyseras denna tid. Ett 

kortare stop bör kunna undvikas medan ett längre stop kan anses befogat(rödljus, kö, etc.). 

I Figur 8 och Figur 9 återfinns resultatet av simuleringar som gjordes med FIGE och genererade 

bromsmönster som indata. Algoritmen visar upp ett önskvärt beteende vid uträkning av kvoten. 

Vid beräkning av tiden mellan broms och acceleration uppstår dock ett trappstegsliknande beteende 

(Figur 9) som tyder på en ackumulering av tiden istället för att endast visa tiden för den aktuella 

retardationen. Förklaringen ligger i att tiden mäts genom att två mätpunkter sparas, en när bromsen 

släpps och en när gaspedalen används nästa gång. Om föraren rullar ut och gasar om vart annat sätts 

ingen ny starttid eftersom bromsen inte används där emellan. En ny sluttid sätts däremot varje gång 

gaspedalen används och då uppstår detta beteende. Men då det bara är de korta onödiga tiderna 

mellan broms och acceleration som är av intresse har detta beteende ingen betydelse för feedbacken 

till föraren då villkoret som avgör om tiden är för kort kommer att filtrera bort detta beteende.

 

Figur 8. Utrullnings- och bromskvot. Grafen visar hur kvoten mellan utrullad hastighetssänkning och bromsad 
hastighetssänkning ändras efter varje retardation. Ett steg i grafen motsvarar en retardation. Exempelvis så utförs de två 
första retardationerna endast med broms vilket ger en kvot på noll. Vid den tredje retardationen sker cirka 33 % av den 

totala hastighetsminskningen med utrullning. 
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Figur 9. Tidsanalys utförd mellan broms och gas (den övre grafen) samt för stop (mellersta grafen) . Där varje steg 
motsvarar en ändring i tiden mellan den senaste bromsningen och den efterkommande accelerationen. 

3.8 Utveckling och implementering av mjukvara 
Innan programmeringen påbörjades ägnades en period åt att lära sig programmeringsspråket C# och 

att sätta sig in i företagets mjukvara. Förkunskaper gällande C# saknade helt men tidigare 

erfarenheter inom objektorienterad programmering gjorde att inlärningen gick relativt snabbt. All 

programmering utfördes helt självständigt där företagets systemutvecklare användes som resurs vid 

systemspecifika frågor. 

Med syfte att få bra kvalitet och goda förutsättningar till vidareutveckling sätts skall- och börkrav upp 

som den färdiga mjukvaran ska uppfylla. 

3.8.1 Skallkrav 

 Algoritmen skall vara skriven på ett sätt som inte belastar processorn onödigt mycket. 

 Koden skall vara enkel att arbeta vidare med (bra kommentering samt att variabler, 

konstanter, metoder och klasser skall vara namngivna enligt samma konvention som övriga 

koden). 

 Körstilsparametern skall vara lättbegriplig och relaterbar för användaren. 

3.8.2 Börkrav 

 Körstilsparametern bör inte gå att manipulera, dvs. påverka med ett felaktigt beteende och 

ändå få ett positivt resultat. 

 Algoritmen bör ge positiv feedback i största möjliga utsträckning samtidigt som den negativa 

feedbacken minimeras och endast visas vid senare uppföljning om detta är möjligt. 
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Mjukvaran kan i grova drag delas upp i tre delprojekt efter vilka funktioner de ansvarar för. En CAN-

hanterare som innehåller plattformsspecifika drivrutiner för mottagande av CAN-meddelanden. Här 

avkodas de mottagna CAN-meddelandena till rätt datatyp beroende på hur de är definierade av FMS-

standarden. Meddelandena sorteras in i en datastruktur för vidare användning. 

En datahanterare som med hjälp av informationen i de avkodade CAN-meddelandena exekverar 

algoritmerna för körstilsparametrarna. Datahanteraren sparar sedan undan körstilsparametrarna i en 

datastruktur för vidare användning. 

En samordnare som fungerar som spindeln i nätet och sammanlänkar CAN-hanteringen, 

datahanteringen, GPS, ISA, digital I/O, GUI, färdskrivarinkoppling, serverkommunikation och alla 

andra delprojekt och funktionaliteter i mjukvaran. All datatrafik passerar via samordnaren för att på 

så sätt upprätthålla ett kontrollerat och tydligt dataflöde. Vid utveckling av algoritmen användes en 

avskalad version av Fleetechs mjukvara där endast CAN-hanteraren, datahanteraren och 

samordnaren ingår. 

Mjukvaran utvecklades från de flödesdiagram som modellerats och simulerats. De olika tillstånden 

representeras i mjukvaran av switch-case-satser. Logiken återfinns i övergångarna mellan tillstånden. 

På så sätt utförs huvuddelen av beräkningarna och operationerna endast när ett tillstånd övergår till 

ett annat. 

4 Tester och verifiering av algoritmerna 
Testerna av mjukvaran görs med inspelad data från fältloggningen med en av Fleetechs kunders 

lastbilar. Loggningarna utfördes under ett vanligt arbetspass med en av kundens distributionsbilar 

under sträckan Jordbro-Eskilstuna-Köping och tillbaka. En bärbar dator kopplades med hjälp av en 

CAN-diod och en Kvaser CAN Leaf HS, ett USB interface för CAN, in på en automatväxlad lastbil av typ 

Volvo FM 440 med hjälp av anvisningar från tillverkaren[30]. Själva loggningen görs med 

diagnosticeringsverktyget CANking[31] och en separat fil skapas för varje loggad körsekvens. När 

körsekvenserna är sorterade och deras innehåll analyserats spelas de upp av ett för ändamålet 

utvecklat testprogram. Testprogrammet utvecklades med Kvasers CANlib API [32] och spelar upp 

relevanta CAN-meddelanden samtidigt som den exekverar mjukvaran för de olika koncepten. Totalt 

gjordes 31 loggningar som täcker de flesta körsituationer. 

Dessa tester är endast menade som funktionstester av mjukvaran samt för att bestämma de 

konstanter som finns. För test och verifiering används fyra av de 31 loggfiler(Figur 10, Figur 11, Figur 

12, Figur 13). Dessa innehåller stadskörning, landsvägskörning, inbromsningar av olika slag samt stop. 

Som ett generaltest skapades ytterligare två loggfiler utifrån fem andra loggfiler. Tillsammans bildar 

de en cirka 45 minuter lång och en 30 minuter lång körsekvens där start-stop, stadskörning, 

landsvägskörning och motorvägskörning ingår (Figur 14 och Figur 15). Skillnaden mellan Loggfil 32 

och 33 är att den senare innehåller en längre sekvens motorvägskörning. Testförfarandet görs enligt 

följande: Loggfilerna läses in i MATLAB och simuleras i Simulink. Därefter körs testprogrammet med 

samma loggfil och resultatet jämförs med det som simulerats fram. Eventuella avvikelser analyseras 

och korrigeras varefter testförfarandet upprepas. 

För att lättare kunna testa de olika koncepten skapades ett test-GUI för respektive koncept. För 

Koncept 2: Accelerations- och bromskvot visas den aktuella kvoten tillsammans med den momentana 
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hastigheten. För Koncept 3: Framförhållning visas de ingående parametrarna antal godkända/bra 

inbromsningar, antal underkända/dåliga inbromsningar, tid mellan broms och acceleration, tid för 

fullt stop, utrullnings- och bromskvot för den senaste inbromsningen samt den momentana 

hastigheten. Till vänster i gränssnittet finns en händelseruta som visar alla händelser och vid vilken 

tidpunkt de inträffat. I Figur 16 visas test-GUI:t för Koncept 1: Utrullningskvot och i Figur 17 visas 

test-GUI för Koncept 2: Accelerations- och bromskvot och Koncept 3: Framförhållning och i 

bakgrunden rullar testprogrammet som läser av och spelar upp loggfiler. 

 

 

Figur 10. Loggfil 17 med hastighetsprofil, bromspedalmönster och gaspedalmönster. Sekvensen innehåller en 
hastighetssänkning gjord med först utrullning och sedan med broms. 

 

Figur 11. Loggfil 19 med hastighetsprofil, bromspedalmönster och gaspedalmönster. Loggen innehåller stadskörning i 
centrala Köping med många inbromsningar. 
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Figur 12. Loggfil 21 med hastighetsprofil, bromspedalmönster och gaspedalmönster. Loggen innehåller stadskörning från 
centrala Köping till utkanten av Köping. 

 

 

Figur 13. Loggfil 22 med hastighetsprofil, bromspedalmönster och gaspedalmönster. Loggen innehåller landsvägskörning 
med inslag av stadskörning på sträckan Köping-Eskilstuna. 
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Figur 14. Loggfil 33 som är skapad av flera andra loggfiler för att ge en längre sekvens där stadskörning, start-stop, 
landsvägskörning och motorvägskörning ingår. 

 

 

Figur 15. Loggfil 32 med stadskörning, start-stop och landsvägskörning. Ingen motorvägskörning finns i denna fil. 
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Figur 16. Grafiskt gränssnitt för Koncept 1: Utrullningskvot. 

 

Figur 17. Testprogrammet och det grafiska gränssnittet för koncept två och tre. 
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5 Resultat 
De olika konstanterna som till slut kom att användas syns i Tabell 2 nedan. 

Tabell 2. Konstanter efter utförda tester. 

Konstant Värde 

                                    1 km/h 

                                     10 km/h 

                                 20 km/h 

                      3 sekunder 

                          3 sekunder 

Gränsvärde för godkända inbromsningar 30 % 

 

5.1 Koncept 1: Utrullningskvot 
Koncept 1: Utrullningskvot är helt beroende av en kopplingspedal för att urskilja de olika typerna av 

retardation(broms, utrullning, utrullning med broms). Då lastbilen som användes för att logga data är 

automatväxlad försvinner helt tillståndet broms. All hastighetssänkning som inte är ren utrullning 

kommer då räknas till utrullning med broms eftersom automatväxlade bilar helt saknar 

kopplingspedal och kopplingen hela tiden kan anses vara uppsläppt. I Figur 18 syns resultatet av test i 

mjukvara där de ingående parametrarna samt utrullningskvoten visas. Genom att analysera loggfilen 

i MATLAB (Figur 19) och göra en kort överslagsräkning med det som går att utläsa direkt ur graferna 

går det att konstatera att mjukvaran registrerar det som faktiskt hände i den verkliga körningen. 

           

                                        
 

    

           
              

 

 

 

Figur 18. Utrullningskvot i mjukvaran efter avslutat test med loggfil 17. 
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Figur 19. Loggfil 17 med 14,3 sekunder broms och totalt 31,3 sekunder utrullning. 

5.2 Koncept 2: Accelerations- och bromskvot 
För att simulera om Koncept 2: Accelerations- och bromskvoten gjordes modellen om för att även ta 

hänsyn till gaspedalen. Med detta tillägg försvann behovet av att behöva filtrera bort små 

variationer. Filtret skalade således ned till att endast filtrera bort mycket små variationer(<1 kmh). 

Resultatet av simuleringarna med loggfil 21 (Figur 12) syns i Figur 20 och loggfil 22(Figur 13) syns i 

Figur 23.  

 

Figur 20. Accelerations- och bromskvot i Simulink med loggfil 21. 

Genom att analysera slutvärdet, dvs. det totala procent bortbromsad hastighet under hela testet, 

och mjukvarans slutgiltiga procentsats kan deras överensstämmelse bedömas. Varje loggfil kördes ett 

Figur 21 

30,1 s utrullning 1,2 s utrullning 

14,3 s broms 
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tiotal gånger för att verifiera algoritmens beteende. Resultatet från mjukvaran varierade från gång till 

gång men alltid inom två procent från det simulerade vilket är ett bra utfall. En av testomgångarna 

med loggfil 21 visas i Figur 21 och Figur 22 där avvikelsen är under en procent. På samma sätt visas 

ett test med loggfil 22 i Figur 24 och Figur 25 där resultatet även där avviker med mindre än en 

procent. 

 

Figur 21. Accelerations- och bromskvot i Simulink med loggfil 21 förstorad. 

 

Figur 22. Accelerations- och bromskvot i mjukvaran med logg 21 efter avslutat test. 
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Figur 23. Accelerations- och bromskvot i Simulink med loggfil 22. 

 

Figur 24. Accelerations- och bromskvot i Simulink med loggfil 22 förstorad. 

 

Figur 24 
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Figur 25. Accelerations- och bromskvot i mjukvaran med loggfil 22 efter avslutat test. 

 

5.3 Koncept 3: Framförhållning 
Som målvärde, dvs. det värde som avgör om en inbromsning innehåller tillräckligt mycket utrullning 

för att klassas som godkänd, användes som tidigare nämnts i Tabell 2, 30 %. 

Resultatet av simuleringarna med loggfil 19 syns i Figur 26 och resultatet från mjukvaran syns i Figur 

27. Jämförs tidsstämplarna för de bra och dåliga inbromsningarna från mjukvaran med motsvarande 

som representeras av de positiva flankerna i de två understa graferna i Figur 26 ser man att de 

överensstämmer. 

 

Figur 26. Godkända och ej godkända inbromsningar i Simulink med loggfil 19. 
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Figur 27. Godkända/bra och ej godkända/dåliga inbromsningar i mjukvaran efter avslutad testning med loggfil 19. 

 

Figur 28. Godkända och ej godkända inbromsningar i Simulink med loggfil 22. 
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Figur 29. Tidsanalys i Simulink med loggfil 22. 

 

Figur 30. Godkända och ej godkända inbromsningar i mjukvaran efter avslutad testning med loggfil 22. 

Med Loggfil 32 och 33 testades sedan de tre koncepten parallellt och resultatet syns i Figur 31 och 

Figur 32. Jämförs sedan resultatet av de två testerna ser man att Koncept 2: Accelerations- och 

bromskvoten förhåller sig relativt neutralt till typen av sträcka med endast en lite förbättring av 

kvoten på grund av längre motorvägskörning. Studeras däremot Koncept 1: Utrullningskvoten så går 

det att konstatera att en väsentlig förbättring av resultatet vilket bekräftar det beteende som 

konstaterades i simuleringarna. 
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Figur 31. Resultatet av test med loggfil 33 där de tre koncepten har körts parallellt. 
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Figur 32. Test av de tre koncepten med loggfil 32. 

5.4 Summering av resultatet 
 Tre algoritmer har tagits fram som på olika sätt mäter och analyserar olika 

fordonsparametrar kopplade till förarens framförhållning. 

 Algoritmerna följer principerna för Heavy EcoDriving. 

 Det som skapats består av en fungerande logik som är en bra grund att bygga vidare på. 

 Som en följd av den datainsamling som gjordes inför testerna har ett bibliotek med 

körsekvenser skapats. 

  



36 
 

6 Diskussion 
Innan testerna på Koncept 1: Utrullningskvoten gjordes fanns vissa tveksamheter till hur vida 

algoritmen skulle fungera med en automatväxlad bil. Det visade sig dock att algoritmen fungerade 

men att för automatväxlade bilar faller ett av tillstånden, broms, bort. Detta påverkar endast 

presentationen av körstilsparametern för föraren. Om lastbilen är manuellt växlad så kan alla tre 

delar visas. Är lastbilen automatväxlad bör inte de ingående tillstånden visas då det kan minska 

förståelsen för parametern om föraren endast ser utrullning och utrullning med broms. Väljs 

däremot endast kvoten att visas spelar det ingen roll vilken typ av växellåda som fordonet har då 

kvoten talar om hur lång tid föraren har rullat ut i förhållande till den totala tiden för 

hastighetssänkningarna. Ett alternativ är att slå ihop tillstånden utrullning med broms och broms för 

att få två delparametrar att visa vid uppföljning. 

Det kvarstår frågor kring lämpligheten att använda sig av tid vid analys av utrullning och broms. Att 

mäta tid kan också vara missvisande och den direkta kopplingen till energi och bränsleförbrukning är 

inte lika tydlig. Till exempel så faller det sig ganska naturligt att tiden det tar för att sänka hastigheten 

ett visst antal kilometer i timmen genom att rulla ut blir längre än om fotbromsen hade använts för 

att sänka hastigheten lika mycket. Detta kunde observeras i testerna där utrullningskvoten med 

lätthet blev väldigt hög (Figur 5). Det visar sig också att det är lätt att samla på sig många sekunder 

utrullning vid motorvägskörning genom att endast göra småjusteringar för att hålla hastigheten. 

Under ett helt körpass blir det då lätt att den utrullning som ackumulerats under motorvägskörning 

överskuggar eventuellt dåligt utförda sekvenser före och efter motorvägskörningen. Alternativet är 

att använda sig av hastighetsändringar på samma sätt som i Koncept 2: Accelerations- och 

bromskvot. 

Koncept 2: Accelerations- och bromskvoten fungerar mycket bra och det faktum att den är relativa 

enkel att förstå sig på förstärker dess potential att användas i det verkliga förarstödet. Då det är en 

körstilsparameter som tenderar att uppdateras ofta lämpar det sig inte att ha den som en aktiv 

parameter som visas varje gång den uppdateras utan snarare som en passiv parameter som endas är 

tillgänglig som uppföljningsparameter. Ett alternativ här skulle vara att ha denna parameter 

liggandes i bakgrunden och kontinuerligt uppdateras men utan att ett meddelande blinkar till varje 

gång en uppdatering sker. Koncept 2: Accelerations- och bromskvoten är också relativt neutral och 

påverkas inte så starkt av typen av körning (stadskörning, landsväg, motorväg). 

Något som märktes när Koncept 3: Framförhållning testades var hur pass stora konsekvenser små 

felaktigheter i beteendet får. Vid själva loggningen av data uppfattades de allra flesta inbromsningar 

som väldigt bra utförda med en betydande del utrullning och knappt någon del fotbroms. Vid senare 

analys av dessa data gick det att se att bromsen användes betydligt mer än vad som först 

uppfattades. Det var dock ingen hård användning av bromsen utan snarare lättare användning med 

bromspedalen överlag nedtryckt runt 20 %. I FMS-standarden finns inte bromspedalläge som en 

parameter utan endast den digitala brake switch. På samma sätt släpptes inte gaspedalen helt vid 

utrullning, något som inte märktes vid loggningen men som vid närmare analys blev uppenbar. Detta 

betyder inte att algoritmen är för känslig utan att snarare borde det visa för föraren att bra resultat 

endast fås om man verkligen släpper gasen helt vid utrullning (som tidigare konstaterats är det då 

bränsleinsprutningen stryps helt). Det visar även på betydelsen av att föraren har bra framförhållning 

så han kan rulla ut större delen av hastighetsminskningen och inte behöver småbromsa samtidigt. En 

orsak till att mer broms än vad som hade förväntats användes kan vara att de data som loggades 
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gjordes på ett fordon med släp. Fordon med släp väger betydligt mer och har därmed en högre 

rörelseenergi. Den högre rörelseenergin medför att en betydligt längre sträcka kan rullas ut och att 

därmed bromsen måste användas för att för att minska hastigheten rimligt snabbt i många 

trafiksituationer. 

Även många direkta övergångar mellan broms och gas kan observeras. Speciellt vid stadskörning 

riskerar denna parameter att vara för känslig. Vid landsvägskörning är däremot beteendet betydligt 

lugnare. Detta beteende överensstämmer bra med hur loggfilerna ser ut där det är många direkta 

övergångar mellan broms och gas. En viktig del i fortsatt arbete skulle vara att även logga data från 

lastbilar utan släp för att se körbeteendet hos ett lättare fordon. Om även dessa data samlas in går 

det lättar ett föra ett resonemang om parametrarnas känslighet bör justeras. 

Vidare bör framförhållningsparametern vara konfigurerbar på så sätt att fordonsägarna själva kan 

avgöra vad som skall klassas som en godkänd inbromsning. På så sätt kan ett lågt gränsvärde sättas 

den första tiden som parametern används för att låta föraren lära sig vad parametern reagerar på 

och hur han skall anpassa sitt körbeteende. Senare när föraren har lärt sig att framföra fordonet 

effektivare kan fordonsägarna höja gränsvärdet och därmed utmana förarna ännu mer. 

Det går även att fundera över om delparametrarna onödiga stopp, godkända och icke godkända 

inbromsningar och tiden mellan broms och acceleration kan bakas ihop till en parameter och därmed 

gå mot ett framförhållningsindex som förarna kan förhålla sig till. Innan alla dessa algoritmer är redo 

för en implementering bör de testas med data från en manuellt växlad lastbil samt från en lastbil 

utan släp för att täcka in de fordonskonfigurationer som är vanliga hos de fordonsflottor Fleetech har 

som kunder. Detta är dock arbete för framtiden. Något som också skulle bidra till att öka 

acceptansen för de olika koncepten hos förarna är om långsiktiga försök gjordes med avsikt att 

kvantifiera bränslebesparingspotentialen. 

En tanke gällande alla körstilsparametrar är om de skulle bli tydligare för föraren om de normerades i 

stil med ”% bortbromsad hastighet/100 km” eller ”% godkända inbromsningar/100 km”. 

En felkälla som bör tas upp för de små avvikelser mellan simuleringarna och testerna är att det 

testprogram som skapades släpar efter något vid uppspelning av CAN-meddelanden. Eftersläpningen 

är mellan en och två millisekunder. Då upplösningen för meddelanden innehållandes hastighet som 

skickas är tio meddelanden per sekund betyder det att den längsta loggade körslingan (cirka 1400 

sekunder) kommer släpa efter cirka 14-28 sekunder vid uppspelningens slut. Detta beteende ses i 

Figur 33 där en bra inbromsning i verkligheten är slutförd efter 1005 sekunder men efter test med 

mjukvaran inträffar först efter 1025 sekunder. 

 

Figur 33. Eftersläpning. Tidpunkt för andra godkända inbromsningen i Simulink jämfört med eftersläpningar i mjukvaran 
(infälld bild). 
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De viktigaste slutsatserna sammanfattas enligt följande. 

 Ytterligare tester med fler typer av lastbilar och förhållanden behövs för att helt säkerställa 

algoritmernas funktion och för att kalibrera algoritmernas ingående parametrar bättre. 

Koncept tre, Framförhållning, är den som är mest komplex och i störs behov av utökad 

testning. 

 För att kvantifiera bränsleminskningspotentialen och de bakomliggande 

körbeteendeförändringarna måste omfattande fälttester göras.  

 Om någon av dessa algoritmer ska kommersialiseras måste mycket arbete läggas ned på den 

grafiska presentationen. Det spelar ingen roll hur noggrant och smart föraren bedöms av 

algoritmerna om data inte kan presenteras på ett sådant sätt att föraren lätt kan ta till sig 

och förstå informationen och förbättra sitt körbeteende. 
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Bilaga – FMS-parametrar 
Följande parametrar finns tillgängliga i senaste versionen av FMS-standarden. 

 Wheel based speed (km/h) 

 Clutch switch 

 Brake switch 

 Cruise control switch 

 PTO state (power take-off) 

 Accelerator pedal position (%) 

 Engine percent load at current speed (%) 

 Engine total fuel used (liter) 

 Fuel level (%) 

 Engine speed (rpm) 

 Axle location 

 Tire location 

 Axle weight (kg) 

 Engine total hours of operation (h) 

 Vehicle identification number 

 FMS-standard: Request supported, Diagnostic supported, SW-version supported 

 High resolution total vehicle distance (m) 

 Service distance (km) 

 Tachograph information 

 Engine coolant temperature (°C) 

 Ambient air temperature (°C) 

 Driver identification 

 Fuel rate (liter/h) 

 Instantaneous fuel economy (km/liter) 

 PTO drive engagement 

 High resolution total engine fuel used (liter) 


