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Förord 
Transportsektorn står idag för en fjärdedel av Sveriges energianvändning och av denna utgör 
vägtrafikens andel över nittio procent. Med tanke på de krav miljö- och klimatmål ställer, finns 
ett stort behov av att utveckla produkter, åtgärder och styrmedel som främjar en energieffektivi-
sering inom denna sektor. Detta forskningsprojekt syftar till att undersöka om dagens och fram-
tidens navigeringssystem för bil kan vara ett stöd till föraren att göra ett bränslesnålt vägval. 
Idag finns allt fler IT funktioner i fordonen och en grundläggande tes för detta projekts upp-
komst är att några av dessa bör kunna nyttjas i energibesparande syfte via vägledning för bräns-
lesmarta vägval.  
 
Projektet hade sin upprinnelse vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, där Eva Ericsson tillsam-
mans med Hanna Larsson genomförde en förstudie kring potential för bränslesnål navigering 
2005-2006 med stöd av Vinnova. Energimyndigheten finansierade därefter en pilotstudie: 
Energieffektivisering med hjälp av navigeringsstöd för bränslesnålt vägval som genomfördes av 
WSP Analys och Strategi i samarbetet med Tyréns till följd av att de involverade forskarna bytt 
arbetsgivare.  
 
Studien som rapporteras här utgör en fortsättning på de två ovan nämnda projekten.  
 
Detta projekt är finansierat av Trafikverket. Trafikverkets handläggare och kontaktperson har 
varit Gugge Häglund. Uppdragsledare har varit docent Eva Ericsson, först i egenskap av forska-
re på LTH och därefter som senior konsult på WSP. Arbetet har genomförts i nära samarbetet 
med tekn lic Hanna Larsson, tidigare doktorand vid LTH därefter konsult vid Tyréns. Civ. ing 
Emma Strömblad, WSP, har genomfört studien kring användning av navigeringssystem. Johan 
Larsson Wallin, Tyrens har bidragit med programmering av det analysverktyg som använts för 
utvärderingen. Vidare har docent Karin Brundell-Freij bidragit med metodstöd i samband med 
uppläggning av studierna och teknolog Sebastian Persson har genomfört GIS-körningar för da-
tainsamlingen.  
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Sammanfattning 
 
Tidigare studier (se Larsson 2009) visar att det finns potential för bränslebesparing för ändrat 
körsätt. I körsättet brukar inkluderas hur föraren givet den yttre körsituationen väljer hastighet, 
accelererar, bromsar och växlar bilen. Körsättet är i hög grad kopplat till den yttre miljön, olika 
vägar har olika typisk bränsleförbrukning per körd kilometer baserat på vägens funktion och 
utformning samt vilka trafikförhållanden som råder.  Detta projekt syftar till att testa om dagens 
navigeringshjälpmedel kan ge ett stöd till föraren att göra ett bränslesnålt ruttval.  
 
Denna studie hade från början syftet att skapa en prototyp för energieffektiv navigering genom 
att modifiera ett befintligt navigeringssystem, testa prototypen i verklig trafik med tillämpning 
på lätta fordon i yrkestrafik och utvärdera systemet med avseende på funktion och acceptans 
hos förarna. På grund av svårigheter att hitta samarbetspartners från navigeringsföretag ändra-
des syftet i samråd med beställaren.  
 
Den nya inriktningen syftade till att genomföra en jämförande analys avseende funktionen för 
bränslesnålt vägval hos ett par befintliga navigeringssystem. Kan man spara bränsle genom att 
välja ”rätt” optimeringsinställning i navigatorn? Vidare att genomföra en undersökning kring 
användandet av navigeringssystem vid bilkörning ser ut idag med särskilt fokus på hur använ-
dare ser på eventuella möjligheter att använda ett bränslesnålt vägval. 
 
Användningen av navigatorer undersöktes med hjälp av en webenkät som skickades ut till 
deltagare i svenska undersökningspaneler på Internet. Enkätundersökningen skickades via 
marknadsundersökningsföretaget Cint ut till svenska medlemmar i ett antal olika webbpaneler 
knutna till Cint. Urvalet omfattade män och kvinnor i hela Sverige, och begränsades till personer 
18 år eller äldre som har körkort. Enkätresultaten kan sammanfattas i nedanstående punkter. 
 
Tillgång och användningsfrekvens: 

 Tre av fyra har tillgång till någon GPS-navigator och närmare fyra av fem har någon 
gång använt en sådan 

 15 procent använder GPS-navigator varje vecka 
 Av de 30 procent som aldrig eller endast någon gång per år använder  

GPS-navigator anger mer än hälften att de inte har tillgång till någon sådan 
 Separat navigeringsutrustning är vanligast 

 
Hur och när man använder navigatorn: 

 Fyra femtedelar följer oftast det föreslagna vägvalet i GPS-navigatorn 
 Man har oftast nytta av GPS-navigatorn vid besök på nya platser 
 Man har mindre nytta av GPS-navigatorn på korta sträckor 
 Man har stor nytta av GPS-navigatorn under semestern 

 
Preferenser avseende olika optimeringsmöjligheter: 

 Det är inte så viktigt att kunna välja mellan olika ”optimeringsfunktioner” 
 16 procent kan välja bränslesnålaste väg i sin GPS-navigator 
 Man navigerar dock hellre efter kortaste/närmaste eller snabbaste väg 
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Frågeställningarna kring navigatorers funktion med avseende på bränslesnålt vägval 
testades enligt ett analysschema som presenteras i Figur 1. Ett analysverktyg konstruerades i 
GIS-miljö för testområdet, som var Skåne. Verktyget baseras på vägnätet enligt NVDB som 
kompletterats med attribut i form av medelreshastigheter och bränsleförbrukning enligt emis-
sionsmodellen HBEFA 3.1. Med verktyget kan man ta fram ruttval enligt kriterierna kortaste 
väg, bränslesnålaste väg respektive snabbaste väg. Vidare kan verktyget summera totala sträck-
an, bränsleåtgången och tidsåtgången för ett givet vägval.  
 
Koordinater för start och målpunkter för tvåhundra slumpvis resor plockades ut ur revaneun-
dersökningen Resvanor Syd (2007) med fördelning på reslängder enligt Malmöres 20081. Urva-
let gjordes med restriktionerna resorna skulle var längre än 2,5 km, ha start och/eller målpunk-
ter i Malmö stad och har en fördelning på reslängder motsvarande resvaneundersökning för 
Malmö, MalmöRes (2008).  
 
Med hjälp av analysverktyget genererades kortaste, bränslesnålaste och snabbaste resa för alla 
tvåhundra resorna. Möjlig bränslebesparing vid olika vägvalsalternativ enligt verktyget analyse-
rades. Analysen visade att summerat på alla resor sparade:  
 

 bränslesnålaste vägval 2% jämfört med kortaste sträcka. 
 bränslesnålaste vägval 8% bränsle jämfört med snabbaste väg.  
 kortaste väg 6 % jämfört med snabbaste väg 

 
Enligt verktyget finns en total besparingspotential på 2 % bränsle på att välja det bränslesnålas-
te vägvalet istället för det vägval som innebär kortast sträcka. Det konstaterades dock att analys-
verktygets bränslesnålaste vägval i flera fall innebar relativt hög tidsförbrukning (i genomsnitt 
30% längre tidsåtgång) beroende på att den höga bränsleförbrukningen vid körning på motor-
väg ofta innebar att det var bränslesnålare att välja andra vägar än motorvägar. Denna effekt blir 
mest framträdande vid körning på landsbygd. För resor med både start och målpunkt inom 
Malmö var resultatet summerat över alla resor i lågtrafiktid: 
 

 bränslesnålaste väg sparade 1% bränsle jämfört med kortaste sträcka. 
 bränslesnålaste väg sparade 2% bränsle jämfört med snabbaste väg.  
 kortaste väg sparade 1% bränsle jämfört med snabbaste väg. 

 
Skillnaden i bränslebesparing är alltså mindre för resorna inom Malmö. Här var också skillna-
den i tidsåtgång endast 2-3%.  Enligt analysverktyget och HBEFAs emissionsfaktorer är körning 
på motorväg således så bränslekrävande att det relativt ofta skulle löna sig att välja andra vägar. 
Om detta blev gängse skulle det naturligtvis innebära andra nackdelar t ex ur framkomlighets-
synpunkt. 
 
 
 

1 Resvaneundersökning i Malmö 
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Figur 1 Analysstruktur avseende undersökning av GPS-navigatorers funktion. 

Två GPS-navigatorer för bil köptes in för att undersöka effekten av navigatorers vägval med av-
seende på bränsleförbrukning. Valet av navigatorer gjordes bland annat utifrån att de skulle 
marknadsföras med en miljöapproach med någon inställning eller applikation för bränslebespa-
rande vägvalsvägval. 
 
Testningen av navigatorer var arbetskrävande, varför ett delurval av resor gjordes för detta mo-
ment. Tidigare studier hade visat att bränslesnålaste rutt relativt ofta överensstämmer med rutt 
för kortaste sträcka. Eftersom studien hade som syfte att undersöka eventuella skillnader i navi-
gatorernas vägval för bränslesnålaste rutt, valdes 53 resor där det enligt analysverktyget var 
störst skillnad i bränsleförbrukning mellan kortaste och bränslesnålaste väg (minst 2% skill-
nad).  Dessa resor användes för att undersöka navigatorernas ruttval vid olika inställningar. 
 
Kortaste, snabbaste och bränslesnålaste vägval togs fram i de två GPS-navigatorerna för de 53 
resorna. Separata körningar gjords för hög och lågtrafik. Vägvalen fördes manuellt över till ana-
lysverktyget där deras respektive sträcka, tidsåtgång och bränsleförbrukning beräknades. Resul-
tatet visade att vägvalet för de två navigatorerna och verktyget skiljde sig åt för en stor andel av 
resorna.  
 
Generellt konstaterades att olika navigatorer ger olika vägval även om de har samma inställning 
t ex kortaste eller snabbaste väg. Mest förvånande var att inställning på kortaste väg gav störst 
variation i vägval. En av de testade navigatorerna gav i 19 av 53 resor längre körsträcka vid in-
ställning på kortaste väg än vid inställning på snabbaste väg. Noterade skillnader mellan olika 
vägvalsinställningar och navigatorer med avseende på bränsleförbrukning redovisas i Figur 2. 
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Figur 2 Jämförelse av bränsleåtgång för de 53 testresorna vid olika vägvalsoptime-

ring i hög och lågtrafik. Bränsleåtgång vid navigering efter kriteriet kortaste 
sträcka med Navigator 2 var lägst och sattes indexvärdet 100, Bränsleför-
brukning vid övriga vägvalsalternativ har satts i relation till detta.  

Man kan konstatera att: 
• Bränsleförbrukning skiljer sig mellan olika vägvalsinställningar i samma navigator 

(störst skillnad 8% för Navigator 2’s kortaste respektive snabbaste väg i lågtrafik) 
• Bränsleförbrukningen skiljer sig något mellan navigatorerna då de har samma väg-

valsinställning (störst skillnad 2% mellan Navigator 2’s och Navigator 1’s kortaste väg).  
• Det är större skillnad i bränsleförbrukning mellan navigeringsinställningarna (kortaste, 

snabbaste eller bränslesnålaste väg) i lågtrafik jämfört med högtrafik (största skillnaden 
i lågtrafik mellan kortaste och snabbaste väg 5-8% medan motsvarande skillnad i hög-
trafik var som högst 3%)  

 
De två navigatorerna visar delvis olika resultat avseende vilken av deras möjliga inställningar 
som var bäst för ett bränslesnålt vägval.  
 
Navigator 1 hade en möjlighet att ställa in navigatorn för lägsta bränsleförbrukning. Denna in-
ställning gav dock inte den lägsta bränsleförbrukningen. I lågtrafik var vägval för kortaste 
sträcka bränslesnålare än inställningen för bränslesnålaste vägval. I högtrafik var både inställ-
ning för kortaste och snabbaste väg bättre än inställning för ”lägsta bränsleförbrukning”. Man 
sparar således mer på att använda navigering efter kortare väg än att navigera enligt lägre 
bränsleförbrukning med Navigator 1.  
 
Navigator 2 anger att den bränslebesparande effekter består i att vägvalet optimeras efter histo-
riska data rörande trafikförhållanden. I studien testades ruttvalet för samma resor för hög  
respektive lågtrafiktid. Det gick inte att belägga någon noterbar bränslebesparing baserat på 
denna funktion vid körning i Skåne och Malmö. Däremot gav Navigator 2: kortaste sträcka i låg-
trafik bäst bränsleförbrukning av båda navigatorernas olika ruttvalsalternativ. 
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Resultaten är således inte entydiga avseende vilken inställning som är bäst och analysen har inte 
har kunnat påvisa att navigatorerna innehåller funktioner som systematiskt ger bränslesnålare 
vägval jämfört med konventionella inställningar. De ruttvalsinställningar eller applikationer 
som ska ge förbättrad bränsleekonomi enligt tillverkarna var inte de som gav den lägsta för-
brukningen. Navigering efter kortaste sträcka, som i och för sig gav olika ruttval beroende på 
vilken navigator som användes, gav vanligen bäst bränsleekonomi.  
 
Det har inte ingått i denna studie att undersöka varför olika navigatorer ger olika utfall avseende 
”bästa” vägval vid navigering enligt samma optimeringskriterie.  Exempel på skillnader mellan 
navigatorer kan bero på olikheter i: 

• kartmaterialens precision, aktualitet och grad av uppdatering.  
• kvaliten hos använda trafikdata t ex flöden och hastigheter på olika vägar vid olika tid-

punkter 
• kvaliteten på använt underlag rörande bränslekostnader kopplat till vägnätets olika de-

lar  
• navigeringsalgoritmernas uppbyggnad  

 
Skulle då navigatorernas potential att hjälpa förarna att spara bränsle om kunskap om bränsle-
förbrukning på olika typer av vägar och för olika trafiksituationer implementerades i verktygen? 
En jämförelse av förbrukningen vid körning enligt analysverktygets ruttval för bränslesnål navi-
gering och navigatorernas förbrukning vid olika vägvalsinställning kunde en möjlig merbespa-
ring på 1-5% konstateras, beroende på vilken navigator och vilken optimeringsinställning man 
jämför med. Således, relativt blygsamma besparingar. Det måste också noteras att analysverkty-
get ruttval för lägsta bränsleförbrukning har andra potentiella nackdelar som ökad tidsåtgång 
och risk för att genomfartstrafik leds in på oönskade vägar och gator. Denna funktion skulle 
kräva bearbetning före applikation.  
 
Studiens slutsatser är att: 

• Många har tillgång till GPS-navigator och de används relativt frekvent framförallt vid 
körning till nya platser t ex på semestern.  

• 15 procent använder navigator varje vecka. 
• De allra flesta följer det föreslagna vägvalet i GPS-navigatorn (80%). 
• De flesta väljer att navigera efter kortaste väg eller snabbaste väg även om man har möj-

lighet att välja en inställning för bränslesnålaste vägval.  
• Test av navigatorer visade att olika modeller visar olika vägval med avseende på vad 

som är kortaste, snabbaste och bränslesnålaste väg. 
• Vad som enligt studien är bränslesnålaste vägvalet i de studerade navigatorerna var inte 

entydigt.  
• Navigeringsinställningar som enligt tillverkarna skulle medföra bränslebesparing gav 

inte lägsta bränsleförbrukning av de möjliga inställningar.  
• Vad som var förmånligast inställning ur bränslesynpunkt varierade mellan navigatorer-

na och hög eller lågtrafiktid, men navigering efter kortaste väg gav vanligen bäst bräns-
leekonomi. 
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• Studien visar måttlig potential att förbättra navigatorernas vägval för lägsta bränsleför-
brukningen genom att dra nytta av kunskap om bränsleförbrukning på olika vägtyper 
och trafiksituationer.   

• En mer systematisk och rättvisande redovisning eller testning av vilken vägvalsinställ-
ning som har störst sannolikhet att spara bränsle i hög- och lågtrafiktid skulle kunna 
vara till nytta för bilförarna.  

• Det finns idag ingen testning av navigatorers vägval. Det är tveksamt om det finns driv-
krafter för att införa en sådan.  

• Möjligheten för framtida reellt genomslag för bränslebesparing med hjälp av bättre in-
formation och/eller bättre navigeringsfunktioner: 
Minskas av: 

o det relativt låga intresset för bränslebesparande vägval  
Ökas av: 

o att de allra flesta följer navigatorns förslag till vägval när den används 
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1 Inledning 

1.1 Studiens bakgrund 
Tidigare studier (se Larsson 2009) visar att det finns potential för bränslebesparing för ändrat 
körsätt. Körsättet påverkas av såväl förarens kunskap och motivation som av de yttre förutsätt-
ningarna längs rutten. I körsättet brukar inkluderas hur föraren givet den yttre körsituationen 
väljer hastighet, accelererar, bromsar och växlar bilen. Körsättet är i hög grad kopplat till den 
yttre miljön, olika vägar har olika typisk bränsleförbrukning per körd kilometer baserat på vä-
gens funktion och utformning samt vilka trafikförhållanden som råder.  Detta projekt syftar till 
att testa om modern IT-teknik i form av navigeringshjälpmedel idag kan vara ett stöd till föraren 
att göra ett bränslesnålt ruttval.  
 
Projektet har sin upprinnelse i två av författarnas tidigare forskning vid Institutionen för Teknik 
och samhälle vid LTH, Lunds Tekniska Högskola. Forskingen var inriktad på att koppla kunskap 
om trafikprocessen och specifikt bilars körmönster till möjligheten att påverka energiförbruk-
ning och avgasutsläpp. Denna studie har genomförts vid konsultföretagen WSP och Tyréns då 
författarna bytt arbetsgivare men fått förtroendet att fortsätta arbetet på sina nya arbetsplatser.  
 
Studierna kring navigering och bränsleförbrukning har genomförts i tre projekt: 

1. IT-baserat förarstöd för lägre bränsleförbrukning och avgasutsläpp i tätortskörning, 
Finansierat av Vinnova.  
Publikation: Ericsson E, Larsson H., and Brundell-Freij K., (2006), Optimizing route 
choice for lowest fuel consumption - Potential effects of a new  driver support tool, 
Transportation Research Part C, Vol 14/6 pp 369-383 

2. Energieffektivisering med hjälp av navigeringsstöd för bränslesnålt vägval, Finansierat 
av Energimyndigheten.  
Publikation: Ericsson och Larsson (2010), Förarstöd för bränsleoptimerad navigering. 
Pilotstudie. Rapport WSP och Tyréns. 

3. Den nu aktuella studien, Förarstöd för bränslesnål navigering, Finansierad av Trafik-
verket. 

 
 
 

1.2 Teoretisk bränslebesparingspotential med GPS-
navigering 

Allmänt 

Bränsleåtgången för en bilresa bestäms av resans längd tillsammans med fordonets bränsleför-
brukning per kilometer. Bränsleförbrukningen per kilometer varierar med hur fordonet fram-
förs (hastighet, förekomst av accelerationer och inbromsningar  samt växelläge) och detta varie-
rar i sin tur dels mellan förare (olika körstil) och dels för olika väg och trafikförhållanden på de 
olika delsträckorna som resan innehåller. Totala bränsleförbrukningen är: 
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B=∑ Li *ei 
 
där 
B= bränsleförbrukning över hela sträckan 
Li = Längd på väglänk i 
ei = genomsnittlig bränsleförbrukning per kilometer för väglänk i 
 
En enskild resa kan därmed beroende på vägval få olika total bränsleförbrukning till följd av hur 
produktsumman av ingående vägsträckors längd och typisk bränsleförbrukning per kilometer 
(till följd av olika körmönster).  

Förstudien potential för bränslebesparing baserat på verkliga resor i Lund 

Förstudien (Ericsson et al 2006) visade att varken kortaste eller snabbaste vägen generellt kan 
sägas vara det mest energieffektiva. Istället användes en optimeringsprincip för vägvalet som 
tog hänsyn till både körsträckans längd och förväntat körmönster på de ingående delsträckorna. 
Förstudien byggde på unika indata i form av a) vägvalet för verkliga resor3 inom försöksområdet 
som var Lunds tätort och b) körmönsterdata3 från verklig trafik för gatorna i Lund. I den data-
bas som användes (ISA-databasen) fanns således loggade körmönster för 284 fordon kopplat till 
de gator förarna valde att köra på. Med hjälp av mer än 15 000 uppmätta körmönster per gatu-
typ2 togs bränsleförbrukningsfaktorer fram baserat på två olika fordossimuleringsmodeller. Det-
ta gav grund för att skapa en utsläppskarta för Lund där varje väglänk försågs med en bränsle-
kostnad. Kartan användes för att simulera bränslesnålaste vägval för ett urval av start målpunk-
ter där det verkliga vägvalet var känt. Därmed kunde bränsleförbrukning för verkligt vägval jäm-
föras med ett bränsleoptimerat vägval. 
 
Studien visade att 46 procent av resorna i studieområdet inte hade det bränslesnålaste vägvalet. 
Dessa resor skulle ha sparat i genomsnitt 8,2% bränsle på att använda det bränslesnålaste väg-
valet. 
 
Fortsatt forskning som skisserades var att ta fram en prototyp för bränslesnålt vägval, imple-
mentera denna i ett befintligt navigeringssystem i samarbete med något navigeringsföretag och 
testa denna applikation i en forskningsstudie.  
 
Den första studien fick efter publicering i den vetenskapliga tidskriften Transportation Research 
Part C1 (Emerging Technologies) stort internationellt intresse från media, företag i navige-
ringsbranchen, bilföretag och privatpersoner under våren 2007.  

Pilotstudien 

I studien Förarstöd för bränsleoptimerad navigering – Pilotstudie, finansierad av  Energimyn-
digheten var syftet att a) ta fram nationell besparingspotentiell om en bränslebesparande navi-
gering blev gängse och b) undersöka möjligheten att skapa en prototyp för ett navigeringssystem 
för bränslesnål navigering (Ericsson och Larsson 2010).  

2 En typologi för gatunätet skapades med hjälp av tidigare forskning kring vilka gatukriterier som har störst betydelse 

för bränsleförbrukningen (se Brundell-Freij och Ericsson, 2005)  
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Pilotstudien syftar till att ta ytterligare steg på vägen mot att testa och eventuellt implementera 
den nya applikationen. Bland annat togs fram ett förslag till ett mer generellt system för bräns-
lekostnader per väglänk än det som användes i förstudien3.  
 
Studien visade att användandet av ett bränsleoptimerande navigeringssystem skulle kunna ge 
en besparing på ca 44000 ton bränsle per år för svenska tätortsresor med längre restid än fem 
minuter. Hypoteser om möjliga besparingar för andra resor t ex korta resor i tätort samt resor 
på landsbygd diskuteras. 
 
I studien gjordes en resumé över forskningsläget och läget på marknaden kring förarstöd för 
mer energieffektiv bilkörning inklusive navigering. Det konstaterades att flera företag efter 
2008 hade börjat marknadsföra navigatorer med möjlighet att välja bränsleekonomiskt vägval. 
Dock var det svårt att ut produktbeskrivningarna utläsa vilken typ av data för bränsleförbruk-
ning dessa system baserade sig på.  
 
En metod för framtagande av en navigeringsprototyp enligt forskningsresultaten i Förstudien 
och Pilotstudien presenteras i rapporten. Syftet var att i påföljande projekt söka samarbete med 
något företag i bilnavigeringsbranschen för att ta fram en prototyp för bränslebesparande navi-
gering baserat på den genomförda studien, implementera detta i ett befintligt navigeringssystem 
och testa den nya produkten i verklig trafik.  

1.3 Syfte och inriktning  

Planerad inriktning vid projektstart 

Denna studie hade från början syftet att skapa en prototyp för energieffektiv navigering genom 
att modifiera ett befintligt navigeringssystem, testa prototypen i verklig trafik med tillämpning 
på lätta fordon i yrkestrafik (s k LCV light comercial vehicles) och utvärdera systemet med avse-
ende på funktion och acceptans dvs om och hur systemet uppfattas och används. Planen var att 
söka samarbete med något navigeringsföretag på marknaden och att komplettera ett befintligt 
navigeringssystemet med kostnader i form av bränsleförbrukning för olika vägvalsalternativ. 
För detta avsågs att användas forskningsresultaten kring hur fordonens bränsleförbrukning va-
rierar mellan olika delar av vägnätet. Planen var initialt att enligt skisserad metod i Pilotstudien 
använda data från den EU-gemensamma emissionsmodellen HBEFA (tidigare ARTEMIS).  
 
Projektbeskrivningen av det initiala projektet innehöll en riskanalys som förutsåg risker kring 
genomförandet kunde äventyras eftersom projektet var beroende av deltagande av andra parter 
framförallt ett navigeringsföretag som skulle ha intresse och möjlighet att avsätta resurser för 
att bidra i forskningsprojektet. Ett nära samarbete var nödvändigt för att kunna utveckla den 
prototyp som skisserats. Denna analys av risker visade sig vara befogad, ett antal företag kon-

3 I förstudien användes data från ett stort forskningsprojekt i Lund där fordon utrustats med loggningsut-
rustning avseende körmönster och vägval. Datainsamlingen var en del i det stora ISA-projektet och de 
samlades i den s k ISA-databasen.  (se Hjälmdahl, 2004, Ericsson et al 2006) 
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taktades, flera har visat initialt intresse men har inte kunnat avsätta resurser för en medverkan. 
Av detta skäl ändrades projektplanen. 

Slutlig inriktning 

Eftersom det saknades förutsättningar att gå vidare med att skapa den avsedda prototypen fick 
projektet en delvis ny inriktning efter samråd med beställaren. Den nya inriktningen syftade till 
att genomföra en jämförande analys avseende funktionen för bränslesnålt vägval hos ett par be-
fintliga navigeringssystem. Vidare att genomföra en undersökning kring användandet av navige-
ringssystem vid bilkörning ser ut idag med särskilt fokus på hur användare ser på eventuella 
möjligheter att använda ett bränslesnålt vägval. 
 
Studien syftar därmed till att besvara två huvudfrågeställningar: 
 

• Hur används GPS-navigering vid bilkörning idag? 
• Hur fungerar dagens navigeringssystem för bilkörning? Kan man spara bränsle genom 

att välja en specifik vägvalsinställning i navigatorn? 
 
Frågeställningarna kring användning av navigatorer hade följande delfrågor: 

• Hur vanligt är det att förare tar hjälp av navigatorer för sitt vägval vid bilkörning? 
• För vilken typ av resor och hur ofta, används navigeringshjälp?  
• Används särskild navigator eller navigering via mobiltelefon/smarphone?  
• Hur vanligt är det att de använda navigatorerna har någon möjlighet att välja bränsle-

snålaste vägval? 
• Vilken typ av vägvalsoptimering brukar det tillfrågade använda? - Snabbaste väg, kor-

taste/närmaste väg eller bränslesnålaste väg? 
• Vilket presumtivt intresse finns för att använda bränslesnål navigering hos bilförare 

som idag inte har tillgång till detta?  
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Frågeställningar kring navigatorers funktion har särskilt fokus på deras faktiska vägvisning 
och om möjligheten till bränslesnål navigering. Delfrågor: 

• Vad karaktäriserar bränslesnål navigering i olika navigatorer enligt produktbeskrivning 
samt faktiskta vägval? 

• Hur skiljer sig vägvisningen/ruttvalet enligt bränslesnål navigeringen från alternativet 
att välja kortaste väg? 

• Skiljer sig bränsleförbrukningen mellan de olika vägvalsalternativen om man utvärderar 
de olika vägvalen enligt bränsleförbrukningskostnader per väglänk motsvarande veder-
tagna bränsleförbrukningsfaktorer i detta fall enligt emissionsmodellen HBEFA 3.1? 

 
Studien kring navigatorernas funktion avgränsades till Skåne och vidare beslutades att vi sär-
skilt ville inkludera navigering såväl på landsbygd som i storstad eftersom förstudien varit be-
gränsad till Lunds tätort.  
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2 Hur används GPS-navigering vid bilkörning? 
Denna del av projektet syftade till att undersöka hur bilförare använder navigatorer för sina 
vägval. Inledningsvis beskrivs den metod som använts. Därefter återges resultat från undersök-
ningen, uppdelat på en del som beskriver svarsgruppen och tre delar som handlar om använd-
ningen av navigeringssystem. 
 

2.1 Metod för undersökningen 
För att utvärdera användningen av navigeringssystem frågade vi personbilsförare om, och i så 
fall hur, de använder vägvisning med GPS-navigator när de kör bil. Förutom användning av na-
vigeringssystem i allmänhet fokuserade utvärderingen på användning respektive intresse för 
navigeringshjälp som optimerar bränsleåtgången vid bilkörning.   
 
Utvärderingen gjordes genom att en webbenkät skickades ut till deltagare i svenska undersök-
ningspaneler på Internet. Syftet med enkäten var att ge svar på bland annat följande frågeställ-
ningar: 
 

1. Hur vanligt är det att förare tar hjälp av GPS-navigatorer för sitt vägval vid bilkör-
ning?  
 

2. För vilken typ av resor och hur ofta används navigeringshjälp?   
 

3. Används separat GPS-navigator eller vägvisningsapp för mobiltelefon/smartphone? 
 

4. Finns det i den aktuella GPS-navigatorn möjlighet att välja bränsleoptimerat väg-
val? 

 
5. Vilken typ av vägvalsoptimering brukar bilförarna använda? Bränslesnålaste väg, 

kortaste/närmaste väg, snabbaste väg eller vackraste väg? 
 

6. Vilket presumtivt intresse finns det för att använda bränslesnål navigering hos bil-
förare som idag inte har tillgång till denna ”optimeringsfunktion”?  

 

Urval av respondenter 

Enkätundersökningen skickades via marknadsundersökningsföretaget Cint ut till svenska med-
lemmar i ett antal olika webbpaneler knutna till Cint. Urvalet omfattade män och kvinnor i hela 
Sverige, och begränsades till personer 18 år eller äldre. För att även begränsa urvalet till att en-
bart gälla personer med körkort inleddes enkäten med gallringsfrågan ”Har du körkort för per-
sonbil?”. De personer som svarade nej på denna fråga fick inte besvara resten av enkäten. 
Urvalet drogs slumpmässigt bland alla medlemmar i de aktuella panelerna som uppfyllde ovan 
nämnda urvalskriterier. Enkäten skickades ut till en större grupp än vad som krävdes för att få 
det önskade antalet svar. När önskat antal svar inkommit stängdes enkäten. 
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Utformning av enkäten 

Syftet med enkäten var att ge svar på om, och i så fall hur, bilförare använder vägvisning med 
GPS-navigator när de kör bil. Enkäten delades in i fyra delar: 
 

1. Den första delen omfattade frågor om körvanor samt tillgång till och användning av 
GPS-navigatorer. Utifrån svaren på frågorna om hur ofta GPS-navigatorer används 
delades respondenterna in i två grupper. De som använder GPS-navigator minst 
några gånger per år fick svara på enkätens andra del. De som aldrig eller endast nå-
gon gång per år använder GPS-navigator fick i stället svara på enkätens tredje del.  
 

2. Enkätens andra del riktade sig alltså till personer som använder GPS-navigator 
minst några gånger per år. Denna del innehöll frågor om användning av GPS-
navigatorer, samt om vilka funktioner bilförarna anser vara viktiga. 

 
3. Enkätens tredje del riktade sig till personer som aldrig eller endast någon gång per 

år använder GPS-navigator. Delen innehöll frågor om vilka funktioner som skulle 
vara viktigast för dessa bilförare om de skulle börja använda GPS-
navigator/använda GPS-navigator oftare än idag. 

 
4. Slutligen svarade alla respondenter, oavsett hur ofta de använder GPS-navigator, på 

enkätens fjärde del. Denna del innehöll frågor om svarspersonerna – kön, ålder, typ 
av bostadsort samt utbildningsnivå. 

 
Enkätfrågorna återges i sin helhet i Bilaga 1. 

Datainsamling 

Enkäten skickades ut till deltagare i ett antal olika webbpaneler knutna till Cint i vecka 46 i no-
vember år 2012. Målet var att få in minst 1 000 svar. Redan i vecka 47 hade det önskade antalet 
svar kommit in. När undersökningen stängdes var det totala antalet uppe i drygt 1 400 personer 
som besvarat enkäten (inklusive de som endast svarat på den första gallringsfrågan). 

Svarsfrekvens 

Totalt påbörjade 1 462 personer enkäten. De flesta av dessa (97 procent) hade körkort och gick 
därmed vidare från den första gallringsfrågan till resten av enkäten. Totalt besvarades enkäten 
därmed av 1 424 personer i åldern 18 år och uppåt. 
Alla frågor har inte besvarats av alla de som påbörjat enkäten. Det partiella bortfallet beror på 
att respondenterna blivit ombedda att hoppa över frågor som inte är relevanta utifrån hur de 
besvarat tidigare frågor i enkäten, på att respondenter ibland valt att hoppa över enskilda frågor 
och på att några respondenter inte fullföljt hela enkäten. Relativt få respondenter har valt att 
hoppa över enskilda frågor. Som mest rör det sig om ca 20 personer. Vidare har ca 50 personer 
hoppat över bakgrundsfrågorna i den fjärde delen, och på så sätt valt att inte fullfölja enkäten. 
På några av frågorna har respondenterna haft möjlighet att svara ”vet ej”. I de tabeller och dia-
gram som finns i rapporten presenteras andelen respondenter som valt ett visst svarsalternativ. 
Vid beräkningen av dessa andelar har ”vet ej-svar” oftast inte tagits med.  
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För att den som läser rapporten ska få reda på hur stort underlag respektive analys bygger på 
anges under varje tabell/diagram hur många svar det baseras på (antal respondenter som har 
valt ett specifikt svarsalternativ). 
 

Metod för analys och resultatpresentation 

Enkäten var uppdelad på så sätt att de som använder GPS-navigator minst några gånger per år 
och de som aldrig eller endast någon gång per år använder GPS-navigator fick besvara olika 
delar av enkäten. Flera av frågorna i de två delarna var dock väldigt lika. Där den ena gruppen 
fick svara på hur de faktiskt använder GPS-navigatorer fick den andra gruppen svara på hur de 
tror att de skulle göra om de skulle börja använda GPS-navigator/använda GPS-navigator oftare 
än idag. Svaren för de två grupperna har jämförts, och för de frågor där det har visat sig att de 
två grupperna svarat ungefär likadant återges svaren i gemensamma diagram/tabeller. För övriga 
frågor redovisas svaren från de två grupperna var för sig. 

2.2 Beskrivning av svarsgruppen 

Demografi och socioekonomi 

Svarsgruppen (de som har svarat att de har körkort och därmed gått vidare från gall-
ringsfrågan till resten av enkäten) består av 52 procent män och 48 procent kvinnor. En 
tänkbar förklaring till att män har besvarat enkäten i något större utsträckning än 
kvinnor är att fler män än kvinnor har körkort. Enligt statistik från Transportstyrelsen 
för år 2011 var 53 procent av de svenska körkortsinnehavarna män och 47 procent 
kvinnor . 
 
Åldersfördelningen bland de svarande framgår av Tabell 1. I tabellen redovisas även 
åldersfördelningen för hela Sveriges befolkning i åldern 18 år och uppåt. Dessa siffror 
kommer från Statistiska centralbyrån och gäller år 2011.  
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Tabell 1 Åldersfördelning för de svarande jämfört med i hela Sverige 

 Åldersgrupp  De svarande  Hela Sverige4 

 18 - 24 år 7 4% 8 12% 

 25 - 44 år 10 32% 11 32% 

 45 - 64 år 13 41% 14 32% 

 65 år eller äldre 16 22% 17 24% 

Antal svar: 1 375 
 
Endast 4 procent av de svarande är i åldern 18-24 år, jämfört med 12 procent av hela den svens-
ka befolkningen i åldern 18 år och uppåt.  
 
Till viss del beror denna skevhet på att den yngre åldersgruppen i lägre utsträckning än övriga 
åldersgrupper har körkort, och därmed har fallit bort redan i gallringsfrågan. Enligt statistik 
från Transportstyrelsen för år 2011 var 9 procent av de svenska körkortsinnehavarna i åldern 
18-24 år. Resterande körkortsinnehavare fördelade sig med 31 procent i gruppen 25-44 år, 35 
procent i gruppen 45-64 år och 25 procent i gruppen 65 år eller äldre. För dessa åldersgrupper 
stämmer alltså fördelningen av körkortsinnehav ungefär överens med åldersfördelningen. 
 
Den yngre åldersgruppen har dock även svarat på enkäten i lägre utsträckning än övriga. Detta 
innebär att resultaten i de fall där den yngre åldersgruppens svar skiljer sig från övriga ålders-
grupper i viss mån påverkas.  
 
De svarandes utbildningsnivå framgår av Tabell 2. I tabellen redovisas även utbildningsnivån 
för hela Sveriges befolkning i åldern 20 år och uppåt. Dessa siffror kommer från Statistiska cen-
tralbyrån och gäller år 2011.  

Tabell 2 Utbildningsnivå för de svarande jämfört med i hela Sverige 

 Utbildningsnivå  De svarande  Hela Sverige5 

 Folkskola, grundskola eller motsvarande 22 9% 23 21% 

 Gymnasial utbildning högst 2-årig 25 14% 26 24% 

 Gymnasial utbildning 3 år 28 22% 29 21% 

 Eftergymnasial utbildning <3 år 31 20% 32 14% 

 Eftergymnasial utbildning >3 år 34 35% 35 20% 

Antal svar: 1 370 

4 Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262459.aspx (hämtad 2013-01-
17) 
5 Statistiska centralbyrån: http://www.scb.se/Pages/ProductTables____9575.aspx (hämtad 2013-01-17) 
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De som har besvarat enkäten har betydligt högre utbildningsnivå än vad som gäller för hela den 
svenska befolkningen i åldern 20 år och uppåt. Mer än hälften (55 procent) av respondenterna 
har eftergymnasial utbildning jämfört med en tredjedel (34 procent) av hela befolkningen.  
 
Om respondenterna har svarat olika beroende på utbildningsnivå påverkas därför resultaten i 
viss mån av denna skevhet i svarsbenägenheten. Vi har dock inte kontrollerat om det finns några 
sådana skillnader i svaren.  
 
Av Tabell 3 framgår i vilken typ av ort de svarande bor. Fördelningen mellan de olika typerna av 
bostadsort är ganska jämn. Knappt en femtedel vardera bor i landsbygd/liten tätort respektive 
mellanstor tätort och drygt en femtedel vardera bor i stad/större tätort, större stad respektive 
storstad. 
Tabell 3 Bostadsort för de svarande 

 Bostadsort  De svarande 

 Landsbygd/liten tätort (upp till 2 000 
invånare) 

39 18% 

 Mellanstor tätort (2 000-10 000 invånare) 41 15% 

 Stad/större tätort (10 000-50 000 invånare) 43 22% 

 Större stad (50 000-200 000 invånare) 45 23% 

 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) 47 22% 

Antal svar: 1 374 

Körvanor och tillgång till GPS-navigatorer 

Figur 3 beskriver det sammanlagda antalet mil respondenterna kör bil per år privat och i tjäns-
ten. Drygt en tredjedel av de svarande gör bilresor i tjänsten en gång per månad eller oftare. Tre 
fjärdedelar av de svarande uppger att de kör mellan 500 och 3 000 mil per år. 
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         Antal svar: 1 385 

Figur 3  Antal mil respondenterna kör per år privat och i tjänsten 

Vidare anger sammanlagt 74 procent av respondenterna att de har tillgång till GPS-navigator, se 
Figur 4. Merparten av de som har tillgång till GPS-navigator har det privat (53 procent) eller 
både privat och i tjänsten (19 procent). Endast 2 procent av respondenterna uppger att de en-
bart har tillgång till GPS-navigator i tjänsten. 
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Antal svar: 1 413 

Figur 4 Andel av respondenterna som har tillgång till någon GPS-navigator 

2.3 Hur ofta drar bilförarna nytta av en GPS-navigator? 
I nästa figur visas återigen om respondenterna har tillgång till GPS-navigator. I samma figur 
visas om respondenterna någon gång använt GPS-navigator när de kört bil, se Figur 5. 
 
Något färre har i dagsläget tillgång till GPS-navigator (74 procent) än som någon gång använt 
GPS-navigator när de kört bil (82 procent).  
 

 
Antal svar: 1 413-1 422 

Figur 5 Andel av respondenterna som har tillgång respektive som har använt GPS-navigator 
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De som svarat att de någon gång använt GPS-navigator när de kört bil har också fått svara på 
hur ofta de använder GPS-navigator när de kör bil, se Figur 6. I figuren ingår även de som på 
föregående fråga svarat att de aldrig använt GPS-navigator när de kört bil6. Endast 15 procent 
uppger att de använder GPS-navigator dagligen eller några gånger i veckan. Resterande respon-
denter är jämt fördelade på svarsalternativen ”Några gånger per månad”, ”Några gånger per år” 
och ”Någon gång per år/Aldrig”. 
 

 
Antal svar: 1 422 

Figur 6 Frekvens för hur ofta respondenterna använder GPS-navigator när de kör bil 

De som svarat att de använder GPS-navigator några gånger per år eller oftare har fått ange vil-
ken typ av GPS-navigator de brukar använda, se Tabell 4. Trots att det på senare år har blivit 
vanligt med vägvisningsappar för mobiltelefon/smartphone är det fortfarande vanligast att som 
bilförare använda separat navigeringsutrustning. Drygt hälften uppger att de brukar använda 
separat navigeringsutrustning, medan endast en fjärdedel anger alternativet med enbart vägvis-
ningsapp för mobiltelefon/smartphone. Resterande respondenter har svarat att de brukar 
 använda båda typerna av GPS-navigator. 
 

Tabell 4 Vilken typ av GPS-navigator brukar du använda? 

 Typ av GPS-navigator  De svarande 

 Separat navigeringsutrustning 51 53% 

 Vägvisningsapp för mobiltelefon/smartphone 53 26% 

 Båda ovanstående 55 22% 

Antal svar: 992 

6 I figuren återfinns dessa personer i svarsalternativet ”Någon gång per år/Aldrig”. 
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De som svarat att de använder GPS-navigator några gånger per år eller oftare har även fått svara 
på om de brukar följa det föreslagna vägvalet, se Figur 7. Fyra femtedelar anger att de oftast föl-
jer det föreslagna vägvalet. Nästan alla andra (19 procent) anger att de följer det föreslagna väg-
valet ibland. 

 
Antal svar: 987 

Figur 7 Frekvens förhur ofta respondenterna följer det föreslagna vägvalet i GPS-navigatorn 
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De 30 procent av alla respondenter som svarat att de aldrig eller endast någon gång per år an-
vänder GPS-navigator har fått svara på varför de sällan eller aldrig använder GPS-
navigator, se  

Figur 8. Vanligaste svarsalternativet (55 procent) var att man inte har tillgång till någon GPS-
navigator. Vanliga orsaker som angavs var även ”Jag kör sällan eller aldrig till platser dit jag inte 
hittar” (29 procent) och ”Jag föredrar att navigera efter karta eller manuell vägbeskrivning” (26 
procent). Det var möjligt att ange flera svar på frågan, och därför överstiger summan i figuren 
nedan 100 procent. 

 
Figur 8 Svar på varför respondenterna sällan eller aldrig använder GPS-navigator 
 
Figuren ovan visar att 4 procent av respondenterna angett att det finns en annan orsak till att de 
sällan eller aldrig använder GPS-navigator när de kör bil än de angivna svarsalternativen, men 
på grund av en miss i enkätens programmering fanns det inte möjlighet för respondenterna att 
specificera vilken orsak de menade. 

2.4 För vilken typ av resor används GPS-navigatorer? 
Merparten av bilförarna (85 procent) använder bara sin GPS-navigator när de vill ha informa-
tion för att få hjälp med sitt vägval, medan en del (15 procent) alltid har GPS-navigatorn påsla-
gen oavsett om de har nytta av den eller inte. 
 
I enkäten fick de bilförare som svarat att de använder GPS-navigator några gånger per år eller 
oftare svara på tre frågor som beskriver vid vilka tillfällen och för vilken typ av resor de har nytta 
av sin GPS-navigator. Figur 9 visar resultatet från den första av de tre frågorna. 
 
Figuren visar att många, inte oväntat, har nytta av sin GPS-navigator när de kör till helt nya 
platser och när de kör till platser de sällan besöker. Det är däremot mindre vanligt att man upp-
lever sig ha nytta av sin GPS-navigator för att få information om köer till följd av exempelvis 
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vägarbeten och olyckor. Om detta beror på att den funktionen saknas, att den information som 
finns inte är tillräckligt korrekt eller på någonting annat framgår dock inte av enkäten. 

 

 
Antal svar: 956-986 

Figur 9 Respondenternas nytta av GPS-navigator vid olika tillfällen 

Figur 10 visar resultatet från den andra av de tre frågor som beskriver vid vilka tillfällen och för 
vilken typ av resor respondenterna har nytta av sin GPS-navigator. Figuren visar att de ungefär 
lika ofta upplever sig ha nytta av sin GPS-navigator när de kör i stadsmiljö, när de kör på lands-
bygden och när de kör långa sträckor. På dessa frågor anger 30-45 procent av respondenterna 
svarsalternativet ”Oftast” och 41-53 procent svarsalternativet ”Ibland”. Däremot anger endast 12 
procent av respondenterna svarsalternativet ”Oftast” och 36 procent svarsalternativet ”Ibland” 
vad gäller bilkörning på korta sträckor. 
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Antal svar: 973-979 

Figur 10 Respondenternas nytta av GPS-navigator vid olika typer av resor 

Figur 11 visar resultatet från den tredje och sista av de frågor som beskriver vid vilka tillfällen 
och för vilken typ av resor respondenterna har nytta av sin GPS-navigator. I denna figur handlar 
det om för vilka ärenden GPS-navigator används. 
 
Det ärende för vilket användning av GPS-navigator gör störst nytta är ”kör bil under semestern”. 
Mer än hälften har svarat att de oftast har nytta av sin GPS-navigator när de kör bil under se-
mestern. Andra ärenden för vilka användning av GPS-navigator gör stor nytta är ”gör en bilresa 
i tjänsten” och ”besöker släkt och vänner”. 
 
Minst nytta av sin GPS-navigator har man för ärenden av vardagskaraktär såsom ”kör till arbe-
tet”, ”hämtar/lämnar barn” och ”gör inköp av livsmedel”. 
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Antal svar: 615-979 

Figur 11 Respondenternas nytta av GPS-navigator för resor med olika ärenden 
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2.5 Vilka optimeringsfunktioner föredrar bilförarna i GPS-
navigatorn? 
Alla respondenter, både de som regelbundet använder GPS-navigator och de som sällan eller 
aldrig gör det, fick rangordna vilka funktioner i GPS-navigatorn som är viktigast7 för dem. 
Rangordningen omfattade sju olika funktioner, som skulle rangordnas från 1 (viktigast) till 7 
(minst viktigt). De två grupperna av respondenter rangordnade funktionerna på samma sätt, se 
Figur 12. 
 
Högst rangordning fick alternativet ”Att den har ett uppdaterat vägnät och visar rätt väg”. Detta 
upplevs alltså av respondenterna som den allra viktigaste funktionen i GPS-navigatorn. På plats 
2-4 återfinns funktioner som har att göra med hur lätt det är att följa de instruktioner som ges i 
navigatorn (tydlig karta, snabb uppdatering vid felkörning och lättbegriplig röststyrning). 
 
Alternativet ”Att den har olika ”optimeringsfunktioner” att välja mellan" kommer först på plats 
6. Respondenterna fick i instruktionerna reda på att ”Med ”optimeringsfunktioner” menas till 
exempel bränslesnålaste väg, kortaste/närmaste väg, snabbaste väg eller vackraste väg”.  

 
Antal svar: 1 384 

Figur 12 Respondenternas prioritering av olika funktioner i GPS-navigatorerna 

De GPS-navigatorer som finns på marknaden innehåller olika optimeringsfunktioner. De funk-
tioner som de respondenter som använder GPS-navigator minst några gånger per år oftast har 
tillgång till i sina GPS-navigatorer är kortaste/snabbaste väg (74 procent) och snabbaste väg (67 
procent), se Figur 13. En del av respondenterna, 16 procent, har redan idag tillgång till funktio-
nen bränslesnålaste väg. Slutligen kan 9 procent av respondenterna välja att navigera efter vack-
raste väg. 

7 De som använder GPS-navigator minst några gånger per år fick svara på hur viktiga olika funktioner är för dem. De 

som aldrig eller endast någon gång per år använder GPS-navigator fick i stället svara på vilka funktioner som skulle vara 

viktigast för dem om de skulle börja använda GPS-navigator eller använda GPS-navigator oftare än idag. 

1. Att den har ett uppdaterat vägnät och visar rätt väg 

2. Att den har tydlig karta 

3. Att den är snabb på att uppdatera sig om jag kör fel/ändrar rutt 

4. Att den har tydlig, lättbegriplig röststyrning 

5. Att den har uppdaterad information om köer t ex till följd av vägarbeten och olyckor 

6. Att den har olika "optimeringsfunktioner" att välja mellan 

7. Att den varnar om man överskrider gällande hastighetsgräns 
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Figur 13 Optimeringsfunktioner respondenterna har tillgång till 

I figuren ovan har 3 procent av respondenterna angett att de även har tillgång till någon annan 
optimeringsfunktion i sin GPS-navigator. Det handlar främst om funktioner som syftar till att 
bilföraren ska kunna undvika någonting. De vanligaste funktionerna ger möjlighet att undvika 
vägtullar/avgiftsbelagd väg, motorväg/riksväg eller grusväg. 
 
Alla respondenter fick även svara på hur de prioriterar mellan olika optimeringsfunktioner ge-
nom att rangordna fyra alternativ från 1 (använder/skulle använda oftast) till 4 (använ-
der/skulle använda minst ofta). De fyra optimeringsfunktionerna var bränslesnålaste väg, kor-
taste/närmaste väg, snabbaste väg och vackraste väg. Frågan ställdes på tre olika sätt beroende 
på vilken grupp respondenterna tillhörde: 
 

• En mindre grupp (26 personer) har redan idag tillgång till alla fyra optimeringsfunktio-
ner. De fick svara på vilken funktion de oftast använder. 
 

• En stor grupp (968 personer) använder GPS-navigator minst några gånger per år men 
har inte tillgång till alla fyra funktionerna. De fick svara på vilka funktioner de tror att 
de skulle använda om de hade tillgång till alla fyra alternativen. 
 

• En annan stor grupp (428 personer) använder aldrig eller endast någon gång per år 
GPS-navigator. De fick svara på vilka funktioner som skulle vara viktigast för dem om 
de skulle börja använda GPS-navigator eller använda GPS-navigator oftare än idag. 
 

Den första gruppen har inte analyserats separat eftersom antalet svar i den gruppen var för få 
för att ge tillförlitliga resultat. Den andra gruppen rankade alternativen ”kortaste/närmaste väg” 
och ”snabbaste” väg högst, se Figur 14.  
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Antal svar: 947 

Figur 14 Den andra gruppens prioritering av olika funktioner i GPS-navigatorerna 

Den tredje gruppen svarade något annorlunda och rankade alternativet ”kortas-
te/närmaste” väg högre än alternativet ”snabbaste väg”, se Figur 15. 

 

 
Antal svar: 407 

Figur 15 Den tredje gruppens prioritering av olika funktioner i GPS-navigatorerna 

Båda grupperna av respondenter rankade funktionen ”bränslesnålaste väg” först på tredje plats. 
I nästa fråga ombads respondenterna att svara på varför de inte använder/tror att de skulle an-
vända denna funktion så ofta. Den vanligaste orsaken som anges är att man föredrar någon av 
de andra optimeringsfunktionerna. Hälften (50 procent) anger svarsalternativet ”Jag tycker att 
någon av de andra optimeringsfunktionerna är bättre” och ytterligare 40 procent svarar att ”Det 
är viktigare att komma fram så snabbt som möjligt”. 
 
En mindre grupp (16 procent) anger uttryckligen att de inte är intresserade av att välja den 
bränslesnålaste vägen. Det var möjligt att ange flera svar på frågan, och därför överstiger sum-
man i figuren nedan 100 procent. 

 

1-2. Visa kortaste/närmaste/snabbaste väg 

3. Visa bränslesnålaste väg 

4. Visa vackraste väg 

1. Visa kortaste/närmaste väg 

2. Visa snabbaste väg 

3. Visa bränslesnålaste väg 

4. Visa vackraste väg 
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Figur 16 Orsaker till att inte använda funktionen bränslesnålaste väg så ofta 

Av de svarande valde 5 procent att ange en annan anledning till att de inte använder/skulle an-
vända funktionen bränslesnålaste väg så ofta än de orsaker som fanns listade i svarsalternati-
ven. Bland de öppna svaren var den vanligaste orsaken att man redan kör bränslesnålt. Vanliga 
svar var även att man tycker att det beror mer på körstilen än på vägvalet, samt att man tror att 
bränslesnålaste vägval sammanfaller med någon av de andra optimeringsfunktionerna (anting-
en snabbaste eller kortaste väg). 
 

2.6 Slutsatser kring användning av navigator vid bilkörning 
Enkätresultaten kan sammanfattas i nedanstående punkter. 
 
Tillgång och användningsfrekvens: 

 Tre av fyra har tillgång till någon GPS-navigator och närmare fyra av fem har någon 
gång använt en sådan 

 15 procent använder GPS-navigator varje vecka 
 Av de 30 procent som aldrig eller endast någon gång per år använder  

GPS-navigator anger mer än hälften att de inte har tillgång till någon sådan 
 Separat navigeringsutrustning är vanligast 

 
Hur och när man använder navigatorn: 

 Fyra femtedelar följer oftast det föreslagna vägvalet i GPS-navigatorn 
 Man har oftast nytta av GPS-navigatorn vid besök på nya platser 
 Man har mindre nytta av GPS-navigatorn på korta sträckor 
 Man har stor nytta av GPS-navigatorn under semestern 
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Preferenser avseende olika optimeringsmöjligheter: 
 Det är inte så viktigt att kunna välja mellan olika ”optimeringsfunktioner” 
 16 procent kan välja bränslesnålaste väg i sin GPS-navigator 
 Man navigerar dock hellre efter kortaste/närmaste eller snabbaste väg 
 Anledningar till att man inte vill navigera efter bränslesnålaste väg anges vara att man 

tycker att de andra optimeringsfunktionerna är bättre (ur tidsbesparingssynpunkt eller 
av annan anledning) 
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3 Olika navigatorers vägvalsoptimering  
Jämförelsen av olika navigatorers vägvalsoptimering byggde på ett stegvis förfarande enligt Fi-
gur 17. De mörkare rektangulära rutorna i figuren avser olika steg i genomförandet. Det beskrivs 
närmare i avsnitt 56.1 och 139.1. De ljusare ovala fälten avser resultat av analyserna. De beskrivs 
i avsnitt 139.2 och avsnitt 139.3.  
 

 
Figur 17 Analysgång för att undersöka navigatorernas vägval. 

3.1 Metod 

Skapande av ett analysverktyg 

För att kunna jämföra bränsleförbrukning, körsträcka och tidsåtgång för olika vägval i studien 
togs ett analysverktyg fram i GIS-miljö. För detta användes i korthet: 
 

 Vägnätet enigt NVDB8 för Skåne. I samband med detta krävdes en hel del arbete för att 
skapa ett navigerbart nät 

 För att kunna hantera enkelriktade vägar i navigeringen gjordes en del manuella bear-
betningar av kartan. Principen var att varje väglänk fick ett värde (längd, tid och bräns-
leförbrukning) i båda riktning. Om väglänken var enkelriktad sattes ett mycket högt 
värde i ”fel riktning”. På detta sätt skapades rutter som följer trafikreglerna. Informa-
tion om enkelriktning fanns i den digitala grundkartan från NVDB. 

 Emissionsfaktorer för hög respektive lågtrafiktid adderades per väglänkkategori enligt 
HBEFA-modellens9 svenska tillämpning. 

8 Nordisk vägdatabas (http://nvdb.se/) 

34 

 

                                                      



 Reshastigheter på länkar antogs också vara i enlighet med enligt HBEFA-modellens 
svenska tillämpning. Detta innebär att hastigheterna bygger på typiska res hastigheter 
(baserat på uppmätta körmönster) på olika vägtyper och därmed inte enbart på skyltad 
hastighet.  

 En algoritm i GIS skapades som kan: 
 Skapa ett vägval mellan två målpunkter baserat på något av följande 

kriterier: 
» Välj kortaste väg (optimering på sträcka) 
» Välj snabbaste väg (optimering på tid) 
» Välj bränslesnålaste väg (optimering på total bränsle-

förbrukning för resan) 
 

Anlysverktyget utformades vidare för att kunna beräkna och redovisa total bränsleåtgång, 
 tidsåtgång och sträcka för ett givet vägval som matats in i dess kartgränssnitt.  
 
I följande avsnitt beskrivs analysverktygets uppbyggnad mer i detalj.  

Analysverktygets uppbyggnad 

Framtagning av navigerbart vägnät med attributen sträcka, tid och bränsleåtgång 

Det första steget för att ta fram ett verktyg var att skapa av ett navigerbart digitalt vägnät som 
gav möjlighet att genomföra nätverksanalyser samt att utföra optimeringar utifrån: sträcka, tid 
samt bränsleåtgång för varje länk.  
 
Alla bilnavigeringssystem utgår från kartor över vägnätet där länkarna försetts med olika attri-
but som ligger till grund för den algoritm som bestämmer vägvalet. De flesta navigeringssystem 
idag kan optimera vägvalet efter kortaste tid eller kortaste sträcka. För att göra dessa optime-
ringar krävs att väglänkarna har attribut med uppgift om hastighet på (hastighetsgräns och/eller 
genomsnittlig reshastighet) samt länklängd.  
 
För att optimera en resas bränsleförbrukning krävs att väglänkarna också kan förses med en 
bränslekostnad i form av förbrukning för den fordonstyp som navigeringen ska gälla. Förbruk-
ningen styrs av två parametrar: länkens längd och bränsleförbrukning per km på den aktuella 
länktypen.  
 
Bränsleförbrukningen hos fordon varierar med de yttre faktorerna i vägnätet såsom vägtyp, has-
tighetsgräns, korsningstäthet, korsningstyper etc. Det kan också påverkas av vägens linjeföring 
och lutning mm. Att ta fram specifika bränsleförbrukningsfaktorer för varje enskild väglänk och 
fordonstyp skulle kräva stora datainsamlingar och omfattande databearbetning. En mer realis-
tisk väg att gå är att klassa vägnätet i olika vägtyper och förse dessa klasser med generella emis-
sionsfaktorer. En relevant klassning av vägnätet behöver baseras på kriterier/attribut som är 
bestämmande för bränsleförbrukningen. I tidigare forskning (Ericsson 2000 och Brundell-Freij 

9 HBEFA (2010). HBEFA bygger på en klassning av trafiken utifrån typiska körmönster och hastigheter för olika väg och 

trafikflödesklasser 
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och Ericsson 2005) har litteraturstudier och forskningsresultat sammanställts över vilka egen-
skaper hos vägnätet som är viktiga för bränsleförbrukningen.  
 
Baserat på dessa resultat genomfördes i förstudien (Ericsson, Brundell Freij och Larsson 2006) 
en klassning av Lunds gatunät utifrån energirelevanta kriterier. Detta sätt att klassa vägnätet 
kan förväntas ge en god anpassning till lokala förhållanden t.ex. med avseende på täthet mellan 
signalreglerade korsningar och andra kriterier som har stor betydelse för bränsleförbrukningen. 
Dagens kartor innehåller dock inte alla de sökta attributen. Man kan förutse att en komplette-
ring av dagens generella kartor med avseende på dessa attribut skulle bli både tidsödande och 
kostnadskrävande. Vidare kräver varje nytt attribut också underhåll i form av uppdateringar när 
förhållandena ändras. Ytterligare ett problem med den föreslagna klassningen i förstudien är att 
de framtagna emissionsfaktorerna i denna var relativt statisk och representerade förhållandena 
för tre fordon utvalda för att grovt representera den svenska personbilsparkens relativa (inte 
absoluta) utsläppsnivå på olika typer av gator.  
 
En kompromiss var att utgå från en befintlig klassning av vägnätet som redan idag är kopplat till 
aktuella bränsleförbrukningsfaktorer. En sådan klassning finns i emissionsmodellen HBEFA 3.1. 
Att använda bränsleförbrukningsfaktorer från HBEFA 3.1 hade fördelen att i någon mån vara 
robust över tid eftersom dessa emissioner uppdateras kontinuerligt via ett Europeiskt samarbete 
(ERMES) med gemensam europeisk finansiering. Fördelen är också att emissionsfaktorerna 
bygger på data för fordonsrörelser och fordonsdata, att det går att plocka ut emissionsfaktorerna 
per fordonskategori och att det går att använda emissionsfaktorer som är heltäckande för hela 
vägnätet. I Pilotstudien (Ericsson och Larsson 2010) studerades förutsättningarna för att an-
vända HBEFAs bränsleförbrukningsfaktorer i ett konventionellt navigeringssystem för att där-
med kunna skapa en option för bränslesnålt vägval i denna. 

HBEFAs uppbyggnad 

I HBEFA kan ett fordons bränsleförbrukning beskrivas efter vilken förbrukning fordonet har, 
baserat på yttre förutsättningar i vägmiljön. De olika trafikmiljöerna kallas trafiksituationer och 
bygger på kombinationer av ett antal faktorer: 
 

 Bebyggelse kring vägen: tätort eller landsbygd 
 Vägtyp dvs. vägens funktion och vissa utformningsegenskaper  
 Hastighetsgräns 
 Trafikflödessituation 
 Vägens lutning/backighet 

 
Samtliga faktorer påverkar bränsleförbrukningen var för sig och i kombination med varandra. 
Vägtyp och hastighetsgräns är i hög grad i samspel med varandra eftersom en vägs funktion, 
utformning och hastighetsgräns tillsammans bildar vägens generella karaktär. Det är därmed 
svårt att särskilja exakta betydelsen av en viss vägtyp har eller en viss hastighetsgräns. Exempel-
vis indikerar hastighetsgränsen även en viss standard på vägen d.v.s. klara samspel föreligger.  
 
I Figur 18 redovisas indelningsgrunderna enligt HBEFA 3.1 på de olika variabler som bildar tra-
fiksituationer. Totalt finns det 276 olika trafiksituationer i modellen.  
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Area Road type Level of service 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 >130
Rural Motorway-Nat. 4 level of service

Semi-Motorway 4 level of service
TrunkRoad/Primary-Nat. 4 level of service
Distributor/Secondary 4 level of service
Distributor/Secondary(Sinuous) 4 level of service
Local/Collector 4 level of service
Local/Collector (Sinuous) 4 level of service
Access-Residential 4 level of service

Urban Motorway-Nat. 4 level of service
Motorway-City 4 level of service
TrunkRoad/Primary-Nat. 4 level of service
TrunkRoad/Primary-City 4 level of service
Distributor/Secondary 4 level of service
Local/Collector 4 level of service
Access-Residential 4 level of service

Assigned Fleet Composition
 = Motorway
 = Rural
 = Urban

Speed limit (km/h)

 
Figur 18 Indelningsvariablerna för trafiksituationerna i HBEFA 3.1. 

 

Kriterier och val av digital karta 

Vilken digital karta som kan användas vid navigering styrs av ett flertal faktorer. Exempelvis 
påverkas valet av hur heltäckande och hur uppdaterade attributen är över det område man avser 
att navigera på. Vägnätet behöver dessutom vara komplett och uppbyggt med topologi för att det 
ska var möjligt att göra nätverksanalyser i det. Vidare krävs det att de attribut som finns kopplat 
till nätet innehåller indelningsgrunder som är tillräckligt nyanserade så att det går att göra en 
kvalificerad klassning till de trafiksituationer som finns i HBEFA 3.1. De attributen som behövde 
finnas för varje länk i GIS-nätet var: 
 

• Hastighet 
• Vägfunktion 
• Vägkategori 
• Information om antal körfält 
• Information om enkelriktning 
• Tätort/Landsbygd 
• Vägbredd 
• Väghållare 

 
Ytterligare kriterier var att tillgången till den digitala kartan var möjlig rent praktiskt, ekono-
miskt och juridiskt. De flesta navigeringsföretag idag använder sig av karttjänster så som Navteq 
database, Tele Atlas eller Google Maps. Detta är privata företag som inte lämnar ut sina kartor 
på grund av sekretess, företagspolicys etc. Andra digitala vägnät är tex Open street maps och 
NVDB (Nationella vägdatabasen). Open street maps är uppbyggd av bland annat privatpersoner 
som lagt in väglänkar och information vilket medför att materialet varken är komplett eller kva-
litetssäkrat. NVDB är en digital vägdatabas som bildades 1996 på uppdrag av Sveriges regering 
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och drivs av Trafikverket i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, skogsnäringen, 
Transportstyrelsen och Lantmäteriet. Samtliga av de fem parter levererar kontinuerligt indata 
till databasen där:  
 

• Trafikverket levererar data om det statliga vägnätet och det enskilda vägnät som får 
statligt bidrag till underhåll, 

• Sveriges kommuner och landsting levererar data om det kommunala vägnätet från alla 
290 kommuner, 

• Skogsnäringen levererar data om det enskilda vägnätet som är intressant för skogsnär-
ingen,  

• Lantmäteriet levererar data om det övriga enskilda vägnätet och  
• Transportstyrelsen levererar trafikregler så som t.ex. förbjuden färdriktning eller om-

körningsförbud. 
 
Den Nationella vägdatabasen uppfyller därmed krav på att vara både heltäckande och att den 
uppdateras kontinuerligt. Vidare är vägnätet uppbyggt med topologi samt innehåller samtliga av 
de attribut som önskas för att kunna göra en klassning till HBEFAs trafiksituationer. Vid Trafik-
verkets årliga sammanställning av totala utsläppsmängder från transportsektorn används bland 
annat NVBD i kombination med HBEFAs emissionsfaktorer (Larsson och Ericsson 2012). I det 
arbetet har en klassning gjorts mellan just attribut i NVDB och den verbala beskrivningen som 
finns för trafiksituationerna i HBEFA. Detta innebär att genom att använda NVDB som grund-
karta vid framtagandet av navigeringsverktyget finns det en färdig och beprövad metod för 
klassningen mellan HBEFAs trafiksituationer och NVDBs attribut. Dessutom var det möjligt att 
via detta projekts finansiär få tillgång till NVDB kostnadsfritt, vilket medförde att NVDB till sist 
valdes att användas som digital grundkarta vid uppbyggnaden av navigeringsverktyget. 

Framtagning av navigerbart verktyg med jämförbara attribut 

För att kunna navigera efter snabbaste tid, kortaste sträcka och lägsta bränsleåtgång mellan två 
platser krävs det att varje väglänk i verktygets digitala karta har information om tidsåtgång (se-
kunder), länklängd (meter) samt bränsleåtgång (gram) för varje specifik dellängd. Metoden 
bygger på tidigare tillämpning enligt den första förstudien men skillnaden är nu att HBEFAs 
generella emissionsfaktorer används för olika trafiksituationer istället för emissionsfaktorer som 
tagits fram från körmönstermätningar vilket vad fallet i Lundastudien. Navigeringsverktyget tas 
fram för Skåne och utgår från NVDBs vägnät vilket tillhandahålls av Trafikverket för projektets 
räkning. 
Vilken tid det tar att köra samt vilken bränsleförbrukning det är på en bestämd sträcka beror till 
stor del på vilken trafikflödessituation det är under sträckan. I HBEFA finns både medelhastig-
heter (km/h) och emissionsfaktorer (g/km) att tillgå baserat på vilken trafikflödessituation som 
råder på länken. I denna studie har därför restiden och bränsleåtgången per väglänk beräknats 
dels för en lågtrafikstid (LTT) och dels för en högtrafikstid (HTT). Medelreshastigheten i HBE-
FA är framtagen utifrån verkliga körmönster för respektive trafiksituation och skiljer sig därmed 
från skyltad hastighet.  
 
För att bedömningen av vilken trafikflödessituation respektive väglänk har under lågtrafikstid 
respektive högtrafikstid valdes en metod där lågtrafikstid innebär att hela vägnätet har trafik-
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flödessituationen ”fritt flöde” medan högtrafikstid klassades in enligt principer beskrivna i tabell 
2. I HBEFA delas Trafikflödessituationen in efter fyra olika flödesförhållanden 1) fritt flöde 
(”free flow”), 2) tät trafik (”heavy traffic”), 3) trafik nära kapacitetsgräns (”congested” eller ”sa-
turated”) samt 4) mycket stört flöde (”stop and go”). Bedömningarna för högtrafikstid utgick 
från vilken funktionell vägklass länken hade, om länken är i en tätort eller på landsbygd samt 
om länken är i eller i anslutning till någon större tätort (> 100 000 inv). Europavägar samt de 
nationella stråken är oftast högkapacitetsvägar vilka generellt har god framkomlighet även vid 
höga flöden. Undantag förekommer dock kring större städer under högtrafikstid. I denna studie 
har vi valt att specialbedöma väglänkar i anslutning till samt inne i Malmö, Helsingborg och 
Lund, då de har andra trafikflödesförhållanden tillföljd av städernas storlek. En buffertzon på 2 
kilometer fick utgöra gränsen för vad som innebär ”i anslutning till”. I figur 1 till 3 visas vilka 
väglänkar som klassats som 2) ”tät trafik” respektive 3) ”trafik nära kapacitetsgräns” i högtrafik-
tid. 
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Tabell 5 Val av trafikflödessituation under högtrafikstid. (***) Väglänkar i direkt anslutning till 
Malmö, (**) Väglänkar i direkt anslutning till Helsingborg och Lund, (*) Övriga väglänkar 

 Funktionell 
vägklass 
enligt 
NVDB 

 Beskrivning av funktionell 
vägklass i Landsbygd/tätort 

 Flödesklass i 
HTT på 
landsbygd 

 Flödesklass 
i HTT i 
tätort utom 
Malmö, 
HGB och 
Lund 

 Flödesklass 
i HTT i 
tätort för 
Malmö, 
HGB och 
Lund 

 0  Europaväg  3***, 2**, 1*  2  3 

 1  Nationellt stråk  3***, 2**, 1*  2  3 

 2  Riksväg/Genomfart  1  2  3 

 3  Primär Lv/Genomfart el infart  1  2  3 

 4  Sekundär Lv/Infart el huvudg  1  2  3 

 5  Tertiär Lv/Huvudg. el Uppsaml.g  1  2  2 

 6  Tertiär Lv/Uppsaml.g el Lokalg  1  1  1 

 7  Okänd/Lokalg  1  1  1 

8 Okänd 1 1 1 

9 Okänd 1 1 1 
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Figur 19 Trafikflödesklass 2) ”tät trafik” och 3) ”trafik nära kapacitetsgränsen” för  
Malmö under högtrafikstid. 
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Figur 20 Trafikflödesklass 2) ”tät trafik” och 3) ”trafik nära kapacitetsgränsen”  
för Helsingborg under högtrafikstid. 
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Figur 21 Trafikflödesklass 2) ”tät trafik” och 3) ”trafik nära kapacitetsgränsen” för Lund under 

högtrafikstid. 

När samtliga länkar i den digitala kartan fått en trafiksituation för lågtrafikstid och en trafiksi-
tuation för högtrafikstid tilldelad till sig, plockades bränsleförbrukningen (g/km) samt medel-
hastigheten (km/h) ut från HBEFA för respektive trafiksituation. Denna bränsleförbrukning 
respektive medelhastighet kopplades därefter till respektive länk i kartan baserat på vilken tra-
fiksituation länken har i låg- respektive högtrafikstid. Bränsleförbrukningen under lågtrafikstid 
(g/km) multiplicerades med respektive väglänks sträcka så att varje väglänk får en bränsleåt-
gång (g) under lågtrafikstid. Motsvarande gjordes för högtrafikstid. På liknande sätt, utifrån 
medelhastighet och vägsträcka, beräknades tidsåtgången för varje väglänk under låg- och hög-
trafikstid. I den digitala kartan fanns nu följande attribut för varje väglänk;  
 

• Bränsleåtgång under LågTrafiksTid i antal gram (Br_LTT_g)  
• Bränsleåtgång under HögTrafiksTid i antal gram (Br_HTT_g)  
• Tidsåtgång under LågTrafiksTid i antal sekunder (Tid_LTT_s) 
• Tidsåtgång under HögTrafiksTid i antal sekunder (Tid_HTT_s) 
• Länklängden i meter (Längd_m) 
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Program för verktyget 

Som mjukvara för verktyget användes programmet FME (Feature Manipulation Engine) från ka-
nadensiska Safe Software. Programmet används t.ex. för att göra geografiska analyser på stora 
datamängder och för att presentera data i olika format. En FME-körning innebär att man definie-
rar indata, manipulerar data (via så kallade ”Transformers” i FME) och sedan definierar format 
för utdata. Det är möjligt att schemalägga körningar och på detta sätt hantera mycket data.  
 
FME kan göra ruttningsoptimeringar både gällande närmaste väg och för olika viktningsattribut. 
I denna studie gjordes ruttningsoptimering enligt följande kriterier: kortaste/närmaste vägen, 
snabbaste vägen (hög- och lågtrafikstid) samt bränslesnålaste vägen (hög- och lågtrafikstid).  
 
Vid ruttningen används en så kallad ”Transformer” som benämns ”Shortest Path Finder”. För att 
kunna hantera enkelriktade väglänkar så används ”By 2 attributes” som viktningstyp. Detta inne-
bär att ruttningen optimeras i väglänkens båda riktningar och på detta sätt undviks enkelriktate 
väglänkar. Slutresultatet för körningen blir en excel-fil med varje rutts längd och en GIS-fil (shp-
fil) för kontroll och visualisering av rutten. Programmet FME användes även för att summera 
sträcka, tid- och bränsleåtgång för varje rutt. 
 
Utvecklingen av GPS-navigatorer går idag snabbt och allt mer information och fler tjänster finns 
med i navigatorernas paket. Antalet navigatorer som anger att det ger möjlighet att välja navige-
ring enligt s.k. bränslebesparande eller miljövänliga principer är allt fler10. Denna studie syftade 
till att studera hur befintliga navigatorer som har någon form av optimeringsfunktion för bränsle-
förbrukning fungerar och om olika navigatorer är samstämmiga kring vad som är ett bränslesnålt 
vägval. Projektbudgeten begränsade oss till att testa två navigatorer. Intentionen har varit att tes-
ta graden av samstämmighet mellan navigatorer inte att genomföra en marknadsundersökning av 
olika GPS-navigatorer på marknaden. Valet av navigatorer gjordes utifrån nedanstående kriterier:  
 

• Navigatorn skulle marknadsföras med att den har en miljö-approach samt att den hade 
någon tjänst som innebär bränslebesparing.  

• Modellen skulle vara relativt ny så att mjukvaran var uppdaterad till de senaste optime-
ringarna,  

• Skärmen skulle vara över 4,3 tum, för att underlätta analysarbetet. 
• De navigatorer som valdes skulle baseras på olika kartleverantörer 

 
  

10 Se Ericsson och Larsson (2010) 
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Två stycken navigatorer av olika märken valdes ut som uppfyllde uppsatta kriterier. De två navi-
gatorerna använde kartunderlag från NavTeq respektive TeleAtlas. Båda navigatorerna uppdate-
rades mot respektive hemsida för att få de senaste kartuppdateringarna och mjukvarorna. Då stu-
dien av sekretesskäl inte kan avslöja märke eller modell på navigatorerna, benämns de som ”Na-
vigator 1” och ”Navigator 2”. En kort beskrivning av de båda navigatorerna följer nedan. 

Navigator 1 

Navigator 1 är en portabel bilnavigator, med en skärm på 5 tum, och som enligt konsumenttester 
har god prestanda (alaTest11, KonsumentGuiden12). Modellen kom ut på marknaden under våren 
2011. Det finns tre alternativa optimeringsinställningar, vilka i navigatorn beskrivs som navige-
ring efter 1) kortare tid, 2) kortare väg eller 3) mindre bränsle. Denna beskrivning anger därmed 
inte att det är den snabbaste, kortaste eller bränslesnålaste utan endast att det tar kortare tid, det 
är en kortare sträcka och det går åt mindre bränsle utan att nämna i jämförelse med vad. Beskriv-
ning av hur den så kallade bränslekostnaden är framtagen för optimeringsgrunden ”mindre 
bränsle” är mycket begränsade. Det beskrivs att vägvalet bygger på antal stopp i korsningar, has-
tighetsbegränsningar mm på de alternativa vägvalen. Vidare att bränsleförbrukning är baserad på 
skattningar av hastighet och acceleration för ett genomsnittligt fordon. 

Optimeringen i Navigator 1 är oberoende av vilken tidpunkt på dygnet resan görs dvs vägvalet blir 
samma om en resa görs under hög- eller lågtrafikstid.   

För Navigator 1 genomfördes tester inkl beräkning av bränsleåtgång för följande inställningar: 
kortaste väg, snabbaste väg och bränslesnålaste väg.  

Navigator 2 

Navigator 2 är också en portabel bilnavigator, med en skärm på 5 tum, även denna navigator har 
goda omdömen avseende användarvänlighet i konsumenttester. I aktuell studie har endast snab-
baste och kortaste rutt analyserats. Det som anges som bränslebesparingsfunktion i Navigator 2 
är att den enligt produktbeskrivningen inkluderar en extra applikation som, innebär att ruttpla-
neringen förbättras genom att i optimeringen ta hänsyn till historisk information om typiska tra-
fiknivåer på det planerade vägvalet. Med denna extra information sägs navigatorn kunna spara 
bränsle och tid. Enligt beskrivningen kan navigatorn därmed välja olika vägval beroende på vilka 
trafikförhållanden som brukar råda vid olika tidpunkter på dygnet för olika vägar.  
.  
För Navigator 2 genomfördes tester inklusive beräkning av bränsleåtgång för följande inställning-
ar: kortaste väg, snabbaste väg i lågtrafik (kl 23:00) och snabbaste väg i högtrafik (kl 07:45).  

11 http://alatest.se/ 
12 http://www.konsumentguiden.se/ 
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Urval av resor för de jämförande analyserna 

Urvalssteg 1: 200 slumpvis utvalda resor 

Projektet avgränsas till ett undersökningsområde som omfattar Skåne. Vidare beslutades i ett ti-
digt skede att välja resor med start- eller målpunkt i Malmö stad för att säkerställa att navigering i 
storstad var representerat. Från början var avsikten att använda resvaneundersökningen Malmö-
Res 200813 för att få representativa reslängder för resor till, från eller inom Malmö. Dock kunde 
vi konstatera att denna resvaneundersökning inte hade koordinatsatta start och målpunkter, nå-
got som skulle underlätta den fortsatta analysen. Vi valde därför att plocka resor ur Resvanor 
syd14, 2007, men vi stratifierade reslängderna så att fördelningen blev samma som den i 
Malmö-Res15, se Tabell 6. Baserat på denna stratifiering gjordes ett slumpvis urval av resor från 
Resva-nor syd baserat på följande kriterier, resan skulle ha: 

• Huvudfärdmedel bil
• Reslängd minst 2500 meter16

• Start eller målpunkt inom Malmö stad.
• Start och målpunkt skulle vara koordinatsatta

Med hjälp av analysverktyget simulerades för varje start och målpunkt rutter enligt kriterierna: 
kortaste, snabbaste och bränslesnålaste vägval. Vidare beräknades bränsleförbrukning, total tids-
åtgång och total körsträcka, för vart och ett av dessa vägval. Resultatet redovisas i 
avsnitt 3.3.

13 http://www.malmo.se/Medborgare/Stadsplanering--trafik/Trafik--hallbart-resande/Gang--och-cykeltrafik/Mobility-

Management/Bra-resvanor/Hur-reser-Malmobon.html
14 http://www.skane.se/Public/Skanes_utveckling/Infrastruktur/Dokument/2007_27_Resvanor.pdf 
15 Frekvensen av resor med start eller målpunkt i Malmö var betydligt större i MalmöRes.  
16 Antogs motsvara förstudiens minsta reslängd som var fem minuter. 
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Tabell 6 Fördelning av reslängder i uttaget baserat på statistik från MalmöRes. 

 Reslängd  Antal 
resor 

 Varav antal resor inom Malmö 

 2,5 – < 5 km 05 37 106 37 

 5 – < 10 km 08 46 109 33 

 10 – < 15 km 1 29 112 4 

 15 – < 30 km 4 48 115 1 

 30 – < 60 km 7 27 118 0 

 >= 60 km 20 13 121 0 

 Summa  200 st 124 75 st 

 

Urvalssteg 2: 53 resor där kortaste och bränslesnålaste vägval skiljer sig 

Detaljerade studier av varje navigators olika vägval var mycket arbeteskrävande. Därför var det, 
av resursskäl, nödvändigt att begränsa antalet resor navigatorerna skulle testas på. Enligt förstu-
dien17 kunde navigering efter kortaste sträcka ge nästan lika stor bränslebesparing som att navi-
gera efter bränslesnålaste vägval. Vi hade därför som hypotes att eventuella skillnader mellan oli-
ka navigatorers vägval borde vara tydligast för resor där kortaste väg och bränslesnålaste väg skil-
jer sig åt. Därför gjordes ett delurval från de 200 resorna (start-mål punkter) där skillnaden i 
bränsleförbrukning mellan kortaste och bränslesnålaste vägval var minst 2% enligt beräkningarna 
i analysverktyget i urvalssteg 1.  
 
Urvalssteg 2 gav en fördelning av start målpunkter enligt Figur 22. Fördelningen över reslängder 
och resornas anknytning till Malmö redovisas i Tabell 7 och Tabell 8.  
 

17 Ericsson et al (2006) 
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Figur 22 Geografisk spridning av de utvalda start målpunkterna för de 53 re-
sorna som testades på två navigatorer. 
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Tabell 7  Antalet start och målpunkter som ligger med ena eller båda ändarna i Malmö 

Start -> Mål 126 Antal resor 

Endast start i Malmö 128 17 

Endast mål i Malmö 130 29 

Både start och mål i 
Malmö 

132 7 

Summa 134 53 st 

Tabell 8 Fördelning av reslängder för de 53 testresorna respektive för det ursprungliga urvalet 
av 200 resor 

5 Reslängd Fördelning för testurvalet 
(53 resor) 

137 Fördelning för 
ursprungsurvalet 

138 (200 resor) 

Antal resor % Antal resor % 

2,5 – < 5 km 4 8 37 19 

5 – < 10 km 7 13 46 23 

10 – < 15 km 2 4 29 15 

15 – < 30 km 20 38 48 24 

30 – < 60 km 11 21 27 14 

>= 60 km 9 17 13 7 

Summa 53 st 100 200 st 100 

3.2 Hur testades navigatorerna? 
De 53 testresorna användes för att studera och jämföra navigatorernas vägvisning. Testerna 
genomfördes enligt försöksupplägg i Figur 23. 

Simuleringen av rutter i navigatorerna gjordes genom inmatning av koordinaterna för start-
målpunkterna för var och en av de 53 resorna. Därefter simulerades kortaste rutt, snabbaste rutt 
(i hög och lågtrafiktid för Navigator 218) och bränslesnålaste rutt (för navigator 119).  

18 Navigator 1 skiljde inte på hög och lågtrafiktid 
19 Navigator 2 hade ingen inställning för ”bränslesnålaste” vägval. Däremot beskrevs Navigator 2 kunna spara bränsle

genom en applikation där som gör att ruttplaneringen förbättras genom att i optimeringen ta hänsyn till historiska data 

om typiska trafikflödesnivåer på för alternativa vägvalsalternativ.  
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Därmed genomfördes tre simuleringar per resa i Navigator 1 och tre simuleringar per start-
målpunkt för Navigator 2.  

Varje framtaget vägval fördes manuellt in från navigatorns visade karta till kartgränssnittet i Ana-
lysverktyget. Där summerades för varje rutvalsalternativ för respektive av de 53 resorna: 

 Total sträcka
 Tidsåtgång (i hög- respektive lågtrafiktid)
 Bränsleåtgång (i hög respektive lågtrafiktid)

Figur 23 Försöksupplägg simulering vägvisning för 53 resor med de tillgängliga optimeringskrite-
rierna för vägvisningen i Navigator 1 och 2. 

3.3 Resultat avseende bränslebesparingspotential enligt 
analysverktyget 

Total potential alla resor enligt analysverktyget 

Analysverktyget användes för att beräkna en teoretisk bränslebesparing av att välja en bränslesnål 
rutt jämfört med den kortaste eller snabbaste rutt för de 200 slumpvis utvalda resorna under låg-
trafiktid. Analysverktygets ruttoptimering och effektberäkningar bygger som tidigare beskrivits på 
emissionsfaktorer enligt emissionsmodellen HBEFA 3.1 och NVDBs vägnät. Analysen visade att 
summerat på alla resor sparade:  

 bränslesnålaste vägval 2% jämfört med kortaste sträcka.
 bränslesnålaste vägval 8% bränsle jämfört med snabbaste väg.
 kortaste väg 6 % jämfört med snabbaste väg
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Enligt verktyget finns en total besparingspotential på 2 % bränsle på att välja det bränslesnålaste 
vägvalet istället för det vägval som innebär kortast sträcka. Bränslesnålaste väg och kortaste väg 
utgjorde samma vägval för 42 % av resorna.  

Bränslesnålaste vägvalet sparade 8 % bränsle jämfört med snabbaste vägval. Dock tog analysverk-
tygets bränslesnålaste vägval 30 % längre tid än det snabbaste vägvalet. Detta beror på att bräns-
leförbrukningen för körning på motorväg i flera fall blir högre än att körning på vägar med lägre 
hastighet. Därmed undvek analysverktyget körning på motorväg i flera fall vilket gav upphov till 
längre restider20. 

För resor med både start och målpunkt inom Malmö var resultatet summerat över alla resor i låg-
trafiktid: 

 bränslesnålaste väg sparade 1% bränsle jämfört med kortaste sträcka.
 bränslesnålaste väg sparade 2% bränsle jämfört med snabbaste väg.
 kortaste väg sparade 1% bränsle jämfört med snabbaste väg.

Skillnaden i bränslebesparing är alltså mindre för resorna inom Malmö. Här var också skillnaden 
i tidsåtgång för de olika vägvalen mindre. Bränslesnålaste väg innebar 2% längre tidsåtgång jäm-
fört med snabbaste väg. Kortaste väg hade 3% längre tidsåtgång jämfört med snabbaste väg. En-
ligt analysverktyget och HBEFAs emissionsfaktorer är körning på motorväg således så bränsle-
krävande att det relativt ofta skulle löna sig att välja andra vägar. Om detta blev gängse skulle det 
naturligtvis innebära andra nackdelar t ex ur framkomlighetssynpunkt. 

I enlighet med resultaten i förstudien visade det sig att det snabbaste vägvalet var sämst med av-
seende på bränsleförbrukningen.  

De 53 testresornas andel av total bränsleförbrukning 

Det urval av 53 resor som användes för att testa navigatorernas vägval var utplockade för att de 
hade stor potentiell bränslebesparing beroende på vägval. Dessa resor:  

• utgjorde 26 % av de 200  resorna
• stod för 45 % av de 200 resornas bränsleåtgång
• stod för 45 % av reslängden

20 Denna ruttvalsoptimering skulle sannolikt vare sig vara acceptabel för förarna eller önskvärd ur många andra aspektet

därför ska det poängteras att analysverktygets ruttval inte är en färdig produkt som skulle kunna implementeras utan 

bearbetning i ett verkligt vägvalssystem. 
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3.4 Resultat avseende navigatorernas vägval 
Navigatorernas vägval testades för 53 start-målpunkter enligt schema i Figur 23. 

Visar navigatorerna samma vägval? Jämförelse av körsträcka och restid för 
olika vägvalsoptimering i de två navigatorerna. 

Skillnader i reslängd vid navigering efter kortaste sträcka 

Inledningsvis jämfördes om de två navigatorerna visade samma väg vid optimering enligt kortaste 
sträcka. Hypotesen var att navigering efter kortaste eller kortare väg skulle ge i det närmaste 
samma rutter oavsett navigator. Tvärtemot denna hypotes skiljde sig navigatorernas vägval för 
kortaste sträcka både inbördes och i förhållande till analysverktygets kortaste rutt.  

Analysverktyget visade en kortare väg än navigatorernas kortaste väg för fyra femtedelar av re-
sorna. Att navigatorerna visar något annorlunda vägval jämfört med analysverktyget skulle kunna 
bero på att analysverktyget saknar restriktioner för undvikande av ”olämpliga” genvägar på lokal-
gator o dyl. Det optimerar enbart på väglängd om inställningen är kortaste väg etc. Andra förklar-
ingar till olikheterna skulle kunna vara skillnader i korrekthet i de underliggande kartmaterialen 
eller hur algoritmerna i navigatorerna är uppbyggda t ex med hierarkiskt vägnät eller andra krite-
rier. Avvikelser till följd av denna typ av skillnader torde mestadels vara små i absoluta tal. Därför 
var det av intresse att studera hur stor andelen av resorna där kortaste rutt skiljde sig mycket åt 
mellan navigatorerna respektive analysverktyget.  

Andelen av resorna där kortaste väg avvek mer än 200 meter jämfört med analysverktygets kor-
taste väg var: 

 38% för Navigator 1
 64% för Navigator 2

I mer än hälften av fallen hade således navigator 2 avsevärt längre ”kortaste rutt” än analysverk-
tygets dito. 

Navigator 1 och 2 visade också inbördes olika ruttval: 
• Navigatorernas vägval för kortaste väg överensstämde endast helt för 4 av de 53 testade

resorna.
• Navigator 1 visade kortare kortaste väg jämfört med Navigator 2 för 31 av de 53 resorna.

Den första hypotesen om att navigering efter kortaste sträcka skulle vara tämligen ”enkelt” och ge 
lika resultat för navigatorerna och verktyget visade sig inte stämma. Kortaste sträcka gav olika 
vägval beroende på vilken navigator som användes. Vid närmare undersökning visade det sig 
dessutom att Navigator 2 för flera resor (19 av 53) gav längre körsträcka vid navigering efter 
kortaste väg jämfört med vid navigering efter kortaste tid21.  

21 Vi kontaktade leverantören angående detta vid flera tillfällen men vi fick inte någon förklaring till varför detta fenomen

uppstod. 
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Skillnader i tidsåtgång mellan navigatorernas ruttval 

Vid användning av navigering efter kortaste tid med Navigator 1 sparades drygt 7 % restid jämfört 
med kortaste sträcka. Vid navigering efter lägsta bränsleförbrukning i Navigator 1 innebar det en 
restidsökning på drygt 3 % jämfört med kortaste tid. 

Navigator 2 sparade hela 27 % restid med navigering efter kortaste tid jämfört med kortaste 
sträcka (kanske inte så förvånade med tanker på att vägvalet enligt ”kortaste sträcka” ibland var 
längre än vägvalet enligt ”kortaste tid”).   

Navigator 2 hade, som tidigare nämnts, inte någon vägvalsoptimeringsprincip motsvarande lägsta 
bränsleförbrukning, den bränslebesparande effekten för navigatorn beskrevs bestå i att naviga-
torn anpassade vägvalet efter trafikförhållandena vid navigering efter kortaste tid.  

Hur skiljer sig beräknad bränsleåtgång för olika vägval? 

Bränsleeffekter av navigatorernas optimeringsalternativ 

Vi vill återigen poängtera att studien inte ger underlag för att uttala sig om GPS-navigatorers möj-
lighet att hjälpa föraren att spara bränsle jämfört med att köra bil utan navigator22. De redovisade 
jämförelserna i denna studie avser bränsleförbrukning vid de olika vägvalsinställningar som finns 
i navigatorerna inte jämfört med hur man kör utan navigator.  

Resultaten av jämförelsen av bränsleförbrukning mellan de olika vägvalsoptionerna för de två 
testade Navigatorerna redovisas i Tabell 9 och Figur 24. 

Tabell 9 Bränsleförbrukningsindex för de testade navigatorernas alternativa vägval för 
de 53 testresorna i hög-respektive lågtrafik. Navigator 2’s navigering efter kortaste väg 
var lägst och har åsatts index 1.  

4. Trafikförhå
llanden 

5. Vägvalsoptimeri
ng 

6. Relativ
bränsleförbrukning 

Navigator 1 Navigator 2 
Lågtrafiktid Kortaste sträcka 1,02 1,00 

Snabbaste väg 1,07 1,08 
Bränslesnålaste väg 1,05 

Högtrafiktid Kortaste sträcka 1,08 1,06 
Snabbaste väg 1,07 1,09 

Bränslesnålaste väg 1,09 

22 Detta studerades i förstudien (Ericsson, Larsson och Brundell-Freij, 2006) där det konstaterades att 46% av resorna i

Lund skulle ha kunnat sparat i genomsnitt drygt 8% bränsle om de haft tillgång till ett verktyg som kunde visa bränslesnå-

laste vägval jämfört med det faktiska vägval förarna gjorde. Totalt låg potentiell besparing på 4%.
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Figur 24 Jämförelse av bränsleåtgång för de 53 testresorna vid olika vägvalsoptimering i hög 
och lågtrafik. Bränsleåtgång vid navigering efter kriteriet kortaste sträcka med Naviga-
tor 2 var lägst och åsattes värdet 100, Bränsleförbrukning vid övriga vägvalsalternativ 
har satts i relation till detta.  

Man kan först konstatera att bränsleförbrukningen för olika vägval och navigatorer generellt skil-
jer sig åt enligt: 

• Bränsleförbrukning skiljer sig mellan olika vägvalsinställningar i samma navigator (störst
skillnad 8% för Navigator 2’s kortaste respektive snabbaste väg i lågtrafik)

• Bränsleförbrukningen skiljer sig något mellan navigatorerna då de har samma vägvalsin-
ställning (störst skillnad 2% mellan Navigator 2’s och Navigator 1’s kortaste väg)

• Det är större skillnad i bränsleförbrukning mellan navigeringsinställningarna (kortaste,
snabbaste eller bränslesnålaste väg) i lågtrafik jämfört med högtrafik (största skillnaden i
lågtrafik mellan kortaste och snabbaste väg 5-8% medan motsvarande skillnad i högtrafik
var som högst 3%)

Man kan notera att skillnaden i bränsleförbrukning mellan hög- och lågtrafik är i storleksord-
ningen 5% högre bränsleförbrukning i högtrafik enligt analysen. 

De två navigatorerna visar delvis olika resultat avseende vilken av deras möjliga inställningar som 
är bäst på att ge ett bränslesnålt vägval.  

Navigator 1 hade en möjlighet att ställa in navigatorn för lägsta bränsleförbrukning. Denna in-
ställning gav dock inte den lägsta bränsleförbrukningen. I lågtrafik var vägval för kortaste sträcka 
bränslesnålare än inställningen för bränslesnålaste vägval. I högtrafik var både inställning för 
kortaste och snabbaste väg bättre än inställning för ”lägsta bränsleförbrukning”. Här var navige-
ring efter kortaste tid snålast (dock liten skillnad jämfört med ko Man sparar således mer på att 
använda navigering efter kortare väg än att navigera enligt lägre bränsle med Navigator 1.  

Navigator 2 anger som tidigare nämnts att den bränslebesparande effekter består i att vägvalet 
optimeras efter historiska data rörande trafikförhållanden. I denna studie testades ruttvalet för 
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samma resor för hög respektive lågtrafiktid. Vägvalet mellan hög och lågtrafik skiljde sig endast 
för 4 av de 53 resorna i Navigator 2. För alla övriga resor visades samma vägval oavsett om rutten 
kördes i morgonrusning (högrtrafik) eller på sen kvälltid (lågtrafik). Studien kan därför inte be-
lägga någon noterbar bränslebesparing baserat på denna funktion vid körning i Skåne/Malmö.  

Enligt analysen tidigare i detta avsnitt ger Navigator 2 i flera fall en längre ”kortaste väg” än Navi-
gator 1. Trotts detta var bränsleförbrukningen för Navigator 2’s kortaste väg lägre än Navigator 1’s 
kortaste väg. Det verkar därmed som att någon funktion i Navigator 2’s navigering efter kortaste 
sträcka är gynnsam för bränsleförbrukningen. Att så skulle vara fallet beskrivs inte i produktbe-
skrivningen för Navigator 2. Vi antar därför att denna skillnad inte är effekt av en medveten sats-
ning. 

Om man studerar båda navigatorerna tenderar Navigator 2’s snabbaste vägval att vara sämre ur 
bränsleförbrukningssynpunkt än Navigator 1’s snabbaste vägval (även om skillnaden är liten) 
skillnaden är större i högtrafik då Navigator 2 enligt produktbeskrivningen skulle ha fördelar ge-
nom att kunna använda historisk information om trafikförhållanden och optimera vägvalet base-
rat på detta. 

De skillnader som analysen ger är inte systematiska. Om man ska välja en typ av vägval oavsett 
navigator indikerar studien att kortaste väg är det alternativ som med störst sannolikhet ger bätt-
re bränsleekonomi.  

Besparingspotential enligt analysverktyget 

Analysen har hittills visat att det finns skillnad i bränsleförbrukning beroende på vilken optime-
ringsinställning man väljer i sin navigator. Resultaten är inte entydiga avseende vilken inställning 
som är bäst och analysen har inte har kunnat påvisa att navigatorerna innehåller funktioner som 
systematiskt ger bränslesnålare vägval jämfört med konventionella inställningar. De ruttvalsins-
tällningar eller applikationer som ska ge förbättrad bränsleekonomi enligt tillverkarna var inte de 
som gav den lägsta förbrukningen. Navigering efter kortaste sträcka, som i och för sig gav olika 
ruttval beroende på vilken navigator som användes, gav vanligen bäst bränsleekonomi.  

Skulle då en förbättrad navigeringsfunktion med adekvat användning av kunskap om bränsleför-
brukning på olika typer av vägar och trafiksituationer kunna ge ökade bränslebesparingar? För att 
ge en grov uppskattning av vad som skulle kunna vinnas jämfördes navigatorernas bränsleåtgång 
för olika vägval med den bränsleåtgång ett det bränslesnålaste ruttvalet enligt analysverktygets 
skulle ge. Vi vill poängtera att analysverktyget inte kan ses som ”facit” över vad som är möjlig 
bränslebesparing för alla fordon eller situationer. Verktygets beräkningar bygger på ”typiska” 
bränsleförbrukningsfaktorer på en aggregerad nivå (en genomsnittlig bil i den svenska bilparken 
vid körning på olika vägtyper under olika trafikförhållanden). Individuella fordon och/eller en-
skilda vägtyper kan ha värden som avviker från genomsnittsfordonet respektive vägtypen. Vidare 
är trafikflödessituationen vid tiden för resan betydelsefull. Verktygets beräkningar baseras på sta-
tiska tidsintervall för hög-respektive lågtrafiktid. Graden av trängsel som uppstår i högtrafik base-
ras i analysverktyget på aggregerade sammanställningar av hur trafiksituationen varierar över 
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vägtyper i Sverige23 i kombination med manuella bedömningar av situationen i Skåne, se avsnitt 
56.1.  Slutligen är som tidigare påpekats analysverktygets vägvalsoptimering förenklad eller ren-
odlad i den mån att den saknar de i vissa fall nödvändiga restriktioner avseende vägvalet som kan 
behövas för att undvika oönskade effekter i form av genvägar mm.  

De beräkningar som görs nedan ska därför ses som indikationer på möjliga förbättringar. Man 
kan tänka sig större förbättringar om man har ett verktyg som är mer specialanpassat för den en-
skilda bilen och aktuella väg och trafikförhållandena. Man kan också lät föreställa sig att analys-
verktygets potentialer skulle minska om dess algoritm anpassades så att den i högre grad väger in 
andra parametrar än bränsle t ex restid, trafiksäkerhet och framkomlighet.  

I Figur 25 redovisas, med streckade linjer, de bränsleförbrukningsnivåer som skulle uppnås om 
de 53 resornas vägval skulle optimeras strikt efter lägsta bränsleförbrukning enligt analysverkty-
get. Staplarna i diagrammet visar bränsleförbrukningen för de tidigare undersökta vägvalen hos 
de testade navigatorerna. Så som tidigare delas analysen upp på hög- och lågtrafiktid.   

Figur 25 Bränsleförbrukning vid olika vägvalsoptimering för två testade GPS-
navigatorer i hög- respektive lågtrafiktid.  Lägsta bränsleförbrukning enligt 
analysverktygets bränslesnålaste rutt redovisas med streckande linjer.  

23 Enligt HBEFA-modellens svenska tillämpning 
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Jämfört med navigatorernas optimering på kortaste sträcka visar analysverktygets rutt-
val en ytterligare besparing för testresorna på i storleksordningen: 

 3 % i lågtrafiktid
 4 % i högtrafiktid

Jämfört med navigatorernas optimering på tid indikeras en möjlig merbesparing för de 
undersökta resorna på omkring: 

 10 % i lågtrafik
 6 % i högtrafik

Jämfört med Navigator 1’s navigering på bränslesnålaste rutt indikeras en möjlig mer-
besparing för de undersökta resorna på omkring: 

• 7 % i både hög- och lågtrafik

Notera dock att ovanstående siffror gäller för de undersökta testresorna. Dessa är inte re-
presentativa för genomsnittliga resor då de är utvalda för att ha särskilt stor potential för att spara 
bränsle via ruttval. Generellt är därmed besparingspotentialen lägre än det som redovisas ovan. 
För testurvalet av 53 resor gällde följande i förhållande till det slumpvisa urvalet av resor:   

• Bränsleförbrukningen för de 53 resorna utgjorde enligt analysverktyget 45% av bränsle-
förbrukningen för hela urvalet bestående av 200 resorna.

• De 53 resorna sparade i genomsnitt 4 % bränsle om man navigerade efter bränslesnålaste
väg jämfört med om man använde kortaste väg i analysverktyget

• Övriga 147 resor sparade 1 % bränsle om man navigerade efter bränslesnålaste väg jäm-
fört med kortaste väg.

Ovanstående användes för att uppskatta merbesparing vid användning av analysverktygets bräns-
lesnålaste rutt jämfört med navigatorernas olika vägvalsalternativ. Resultatet redovisas i Tabell 
10. Möjlig merbesparing i förhållande till navigatorernas vägval ligger enligt vår analys mellan 1-
5% beroende på vilken navigator och vilken optimeringsinställning man jämför med. 
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Tabell 10 Potentiell bränslebesparingsvinst med en vägvalsoptimering motsvarande analysverk-
tygets vägval för lägsta bränsleförbrukning jämfört med de vägval de undersökta navi-
gatorerna hade. 

7. Hur mycket mer bränsle skulle man kunna
spara enligt  analysverktygets rutter för
lägsta bränsleförbrukning?

8. Potentiell
merbesparing
jämfört med vägval
enligt:

Navigator 1 Navigator 2 
I lågtrafik Kortaste sträcka 2,5% 1,2% 

Kortaste tidsåtgång 4,9% 5,1% 

Lägsta bränsleförbrukning 3,8% 

I högtrafik Kortaste sträcka 2,8% 1,7% 

Kortaste tidsåtgång 2,4% 3,3% 

Lägsta bränsleförbrukning 3,6% 

58 



4 Slutsatser och diskussion 

4.1 Slutsatser 
Resultaten av studien visar att relativt många bilförare använder navigatorer regelbundet. 
         Enkätresultaten kan sammanfattas i nedanstående punkter. 

Tillgång och användningsfrekvens: 

 Tre av fyra har tillgång till någon GPS-navigator och närmare fyra av fem har någon gång
använt en sådan

 15 procent använder GPS-navigator varje vecka
 Av de 30 procent som aldrig eller endast någon gång per år använder

GPS-navigator anger mer än hälften att de inte har tillgång till någon sådan
 Separat navigeringsutrustning är vanligast

Hur och när man använder navigatorn: 

 Fyra femtedelar följer oftast det föreslagna vägvalet i GPS-navigatorn
 Man har oftast nytta av GPS-navigatorn vid besök på nya platser
 Man har mindre nytta av GPS-navigatorn på korta sträckor
 Man har stor nytta av GPS-navigatorn under semestern

Preferenser avseende olika optimeringsmöjligheter: 

 Det är inte så viktigt att kunna välja mellan olika ”optimeringsfunktioner”
 16 procent kan välja bränslesnålaste väg i sin GPS-navigator
 Man navigerar dock hellre efter kortaste/närmaste eller snabbaste väg
 Anledningar till att man inte vill navigera efter bränslesnålaste väg anges vara att man

tycker att de andra optimeringsfunktionerna är bättre (ur tidsbesparingssynpunkt eller
av annan anledning)

Navigatorernas funktion ur bränsleförbrukningssynpunkt 

• Olika navigatorer visade olika vägval med avseende på kortaste, snabbaste och bränsle-
snålaste väg.

• Navigeringsinställningar som enligt tillverkarna skulle medföra bränslebesparing gav inte
lägsta bränsleförbrukning jämfört med andra inställningar.
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• Vad som var förmånligast inställning ur bränslesynpunkt varierade mellan navigatorerna
och hög eller lågtrafiktid, men navigering efter kortaste väg gav vanligen bäst bränsleeko-
nomi.

• Studien visar måttlig potential att förbättra navigatorernas vägval för lägsta bränsleför-
brukningen genom att dra nytta av kunskap om bränsleförbrukning på olika vägtyper och
trafiksituationer.

• En mer systematisk och rättvisande redovisning eller testning av vilken vägvalsinställning
som har störst sannolikhet att spara bränsle i hög- och lågtrafiktid skulle kunna vara till
nytta för bilförarna.

• Det finns idag ingen testning av navigatorers vägval. Det är tveksamt om det finns driv-
krafter för att införa en sådan.

• Möjligheten för framtida reellt genomslag för bränslebesparing med hjälp av bättre in-
formation och/eller bättre navigeringsfunktioner:
Minskas av:

o det relativt låga intresset för bränslebesparande vägval
Ökas av: 

o att de allra flesta följer navigatorns förslag till vägval när den används

4.2 Diskussion 
Denna studie visar i sig själv att det är relativt komplicerat och resurskrävande att kontrollera na-
vigatorers vägvalsfunktioner. Idag finns ett stort antal navigeringshjälpmedel i fristående naviga-
torer, i s k smartphones och på internet. Funktionerna utvecklas sannolikt baserat på olika kart-
material och trafikdata och källorna avseende vilka hastigheter respektive bränsleförbruknings-
kostnader som ska kopplas till olika väg länkar har varierande grad av kvalitetssäkring. Vidare 
kan olikheter mellan vilka navigeringsalgoritmer som används förekomma. Totalt skapar detta ett 
utbud av navigatorer med olika kvalitéer och prisbilder. Generellt har priserna på navigerings-
hjälp för bilkörning pressats och utrymmet för att satsa på förbättrade funktioner har förmodligen 
krympt.  

Studien visar dessutom ett begränsat intresse från konsumenternas sida att använda sig av ett 
bränslesnålt vägval. Vi vet dock inte om denna ovilja till någon del baseras på dåliga erfarenheter 
av sådana bränslebesparande funktioner som kan ha skapat misstro. Många respondenter anger 
att det är viktigare att spara tid.  

På frågan vad navigatoranvändarna ansåg var den viktigaste funktionen för en navigator var sva-
ret att den ”har ett uppdaterat vägnät och visar rätt väg”. Detta upplevs alltså av respondenter-
na som den allra viktigaste funktionen i GPS-navigatorn. Funktionsstudien visade dock att vads 
som är ”rätt” väg inte var entydigt mellan olika navigatorer.  

En potentiell förbättring av navigeringen skulle vara att implementera kunskap om trafikens 
bränsleförbrukning i vägvalsrutinerna. Navigering enligt analysverktygets optimering skulle po-
tentiellt kunna spara 1-5% mer bränsle än dagens navigatorer. Dock, eftersom analysverktyget i 
denna studie helt och hållet navigerar efter bränsleförbrukning och inte har andra undvikanden 
inlagda så undviks ofta motorvägar (höga emissionsfaktorer). Skulle en sådan vägvisning följas? 
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Skulle det vara säkert? Skulle tidsförlusten accepteras? Ett verktyg som skulle ha möjlighet att få 
ett genomslag måste få en avvägning av vägvalet med hänsyn till säkerhet, framkomlighet och 
miljö.  

Studiens resultat visar att vägval enligt konventionella vägvalskriterier såsom kortaste eller snab-
baste rutt kan ha viss bränslebesparingspotential om användare visste under vilka förhållanden 
det var gynnsamt att använda det ena eller det andra. En generell slutsats var att det sannolikt är 
bäst att ställa in navigatorn på kortaste sträcka om man vill spara bränsle sett över lite fler resor.  

Många navigatorer idag har enligt produktbeskrivningen funktioner som kan utnyttja realtidsin-
formation med avseende på trafiksituationen längs den tänkta rutten. Detta kan troligen hjälpa 
föraren att undvika trafikstockningar och stopp som riskerar öka bränsleförbrukningen. Om så 
sker beror på dock på flera faktorer 1) att relevant information finns tillgänglig för det aktuella 
området och vägarna 2) att bränslesnålare vägvalsalternativ finns 3) om navigatorn har adekvata 
data avseende förväntad bränsleförbrukning vid de alternativa vägvalen (det ursprungliga och 
omledningsalternativet/en) för att bedöma när en ändrad rutt skulle vara gynnsam ur bränsle-
synpunkt. Den genomförda studien visar att inte minst det tredje villkoret riskerar att vara be-
gränsande för en sådan funktion.  
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