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Ordlista 
 

FME (Feature Manipulation Engine) 

Plattform för dataintegration med stöd för geografiska data. 

 

FME transformer 

FME Workbench-objekt som utför omvandlingen av funktioner. 

 

Trafikverket 

Svensk myndighet som ansvarar för långsiktig planering av kollektivtrafikens 

infrastruktur. 

 

NVDB 

Nationell Väg Data Bas, databas med innehåll av vägdata som används internt 

inom Trafikverket. 

  

Skript 

Automatiserar arbetsuppgifter som annars skulle utföras steg för steg av 

användaren. 

 

Koordinat 

Matematiska tal som anger geometriska punkter. 

 

Länk 

En sträcka vars definieras av en startpunkt och slutpunkt. 

 

Länk sekvens 

Större sträcka vars är byggd av flera ihopkopplade länkar 

  

Attribut 

En egenskap hos ett objekt. 

 

3D-data 

Tredimensionell data bestående av en extra dimension - ett z-värde - i definition 

(x,y,z). 

 

Eco-routing 

Metod för att optimera bränsleförbrukningen. 
TN-ITS 

 

Företeelse 
Någonting mindre vanligt, kan vara något nytt som inte gjorts förut.   

 

Lutningsföreteelse 

En ny egenskap för vägnätet med lutningsaspekt, exempel på andra företeelser kan 

vara hastighet och vägunderlag.  
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

NVDB contains information of Sweden’s roads and a large number of properties 

concerning them. This information is provided as open data and is commonly used 

in routing. For an optimal route optimization, several attributes are needed based 

on the road properties. At the time that this report was written, there was no 

attribute for slopes. The purpose of this report was, in collaboration with the 

Swedish transport Administration, to develop a new property “slope” for route 

optimization based on fuel consumption. The development of the slope 

phenomenon was built with FME where a script was created that calculated 

inclination on road links. 

 

The script calculated the inclination using a variation of the linear equation. Where 

x, y and z coordinates and attributes from NVDB were used to obtain values for 

the equation. 

 

The testing and validation of the generated slope property was performed with 

route optimization in the ArcMap application. The results from route optimization 

and previous research show a significant reduction in fuel consumption within 

routes with regard to slope. 

 

Keywords: 

Road grade, Fuel Consumption in slopes, NVDB, How to measure ground slope, 

Impact of road slope on fuel consumption, Route optimization with slope, Fuel 

consumption 

 

Sammanfattning  

NVDB innehåller information om Sveriges vägar och ett stort antal egenskaper för 

vägarna. Informationen tillhandahålls som öppen data och används ofta inom 

ruttning. För en optimal ruttoptimering behövs det ett flertal attribut baserat på 

vägegenskaper. Under tiden den här rapporten skapades så saknades det ett attribut 

för lutning. Syftet med den här rapporten var att i samarbete med Trafikverket ta 

fram en ny egenskap “lutning” vid ruttoptimering baserat på bränsleförbrukning. 

Framtagandet av lutningsföreteelsen var uppbyggt med hjälp av FME där ett skript 

skapades som beräknade lutningen i väglänkarna.  

§ 

Skriptet beräknade lutning med hjälp av en variation av räta linjens ekvation. Där 

x, y och z koordinater samt attribut från NVDB användes för att få fram värden för 

ekvationen. 

 

Testandet och valideringen av den framtagna lutnings egenskapen framfördes med 

ruttoptimering i programmet ArcMap. Resultatet av ruttoptimeringen och tidigare 



 

 

 

forskning visar markant reduktion av bränsleförbrukning inom rutter med hänsyn 

till lutning. 
 

Nyckelord: 

Väglutning, Bränsleförbrukning i backar, NVDB, Beräkning av väglutning, 

Väglutningens påverkan på bränsleförbrukning, Ruttoptimering med lutning, 

Bränsleförbrukning 
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 1 Introduktion 

1.1 Bakgrund  
 

Trafikmängden ökar med åren, som gjort att även mängden urbana godstransporter 

ökat vilket har medfört ett fokus på hur detta påverkar stadsmiljön. I och med detta 

har Trafikverket skapat en femstegsmodell som har fokus på att minska antalet 

körda kilometer samt minska antalet transporter för samma mängd gods (Olof 

Moen, 2016). Förutom samhällsekonomiska vinster ska modellen bidra till ett 

minskat koldioxidutsläpp. Detta eftersom fossila drivmedel och fordonsutveckling 

inte räcker till för att nå de mål som är satta för koldioxidutsläppen. Till 2030 ska 

mängden utsläpp ha minskat med 63% jämfört med 1990 och vid 2045 ska Sverige 

ligga på netto noll (Glavmark, 2020). Detta betyder alltså att Sveriges totala 

utsläpp av växthusgaser ska vara noll. För att nå dessa mål krävs det av 

trafiksektorn att både vägtransporter och särskilt tyngre trafik som lastbilstrafik 

blir så effektivt som möjligt. Det här planeras lösas med bland annat Trafikverkets 

femstegsmodell. 

 

Samarbetspartnern för denna rapport Trafikverket startades år 2010 med uppdrag 

att upprätthålla transportsystemet, vilket är en förutsättning för att svenska 

samhället ska fungera. De har som uppdrag att skapa förutsättningar för att alla 

transporter och resor ska fungera på bästa och säkraste sätt, oberoende vart man 

bor i Sverige. Trafikverkets vision är “alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt” 

(Trafikverket, 2022). 

 

År 1996 skapades en nationell vägdatabas vid namn NVDB. Vägverket hade i 

samarbete med Lantmäteriet, dåvarande svenska kommunförbundet och 

företrädare för skogsnäringen som uppgift att skapa Nationell Vägdatabas. 

Databasen ska betraktas som en av svenska samhällets grunddatabaser och ska 

vara rikstäckande. Uppdraget innebar inledningsvis bil vägnätet, till senare 

utveckling med att omfatta nät för cykel och gångtrafik. I dagsläget används 

NVDB internt inom Trafikverkets verksamhetsområden, men utnyttjas också 

externt i stor grad (Löfgren, 2016).  

  

Vägnätet har en historia av ständig utveckling och förändring där redan på sent 50-

tal samt tidigt 60-tal skapades två artiklar som lade grunden för forskning inom 

ruttoptimering. Artiklarna av Clarke, G. & Wright, J.R. (1964) och G. B. Dantzig 

& J. H. Ramser, (1959) var först med att ta upp problematiken samt matematiken 

rörande ruttoptimering. Många algoritmer har presenterats genom åren med 

lösningar på hur man får fram tunga transporter och annan trafik på bästa sätt. I 

samband till IT-utvecklingen och med fortsatt ökande transportmängder har 

intresset ökat för investeringar i verktyg för ruttoptimering (McCrea, 2007). 

 

Ruttoptimering används för att ta fram den bästa möjliga rutt. Ruttoptimering kan 

förknippas som ett miljövänligt verktyg, vid ruttoptimering av bränslesnålaste rutt. 
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För att stärka ruttoptimering krävs det kombinationer där alla relevanta 

avgränsningar och alternativ tas med. 

 

Lutning är en viktig aspekt för en bränsleeffektiv ruttoptimering vilket har visats i 

tidigare studier. Där studien av Elbery et al.(2015) har påvisat resultat från eco-

routing där hänsyn av lutning har reducerat CO2 utsläpp med upp till 18%. I 

dagsläget saknas attributet lutning i NVDB vilket skapar begränsningar i de 

ruttoptimeringar som skapas. Den här studien bidrar till att ta fram en 

lutningsföreteelse som kan användas för förbättrade miljövänliga ruttoptimeringar.  

 

  

1.2 Problemformulering  
Trafikverket har under en lång tid varit huvudman för ett arbete där man 

tillsammans med skogsnäringen, Sveriges kommuner och Lantmäteriet bygger 

databasen NVDB som innehåller alla Sveriges vägar. Databasen innehåller inte 

bara geometrin för vägnätet utan också ett stort antal egenskaper för vägarna 

såsom hastighetsgräns, diverse förbud och rekommendationer samt vägtekniska 

egenskaper såsom slitlager och höjdhinder. Informationen tillhandahålls som 

öppen data och används mycket för ruttoptimering och logistikplanering av allt 

från timmertransporter till skolskjutsplanering. 

  

Under de senaste åren har användning ökat för ruttoptimering för tunga transporter 

och nu ser vi också ett ökat intresse för ruttoptimering för elektrifierade fordon. 

Gemensamt för dessa två segment är ett stort beroende till vägarnas topografi, 

mycket energi förbrukas med andra ord i uppförsbackar så att en plan längre rutt 

kan vara mer energieffektiv än en kortare kuperad.  

I dagsläget finns höjdinformation för väggeometrins brytpunkter som i bilden 

nedan:  

 
Figur 1 Väggeometrier med tillhörande koordinatlista presenterad i FME Data Inspector 

Den här typen av lagring som kan liknas med matematiska vektorer och är 

noggrann vid respektive brytpunkt, men den är inte helt lättanvänd för 

ruttoptimering. Där nyttjar man hellre egenskaper som registrerats på längre 

sträckor, till exempel en redovisning av typen 100 meter från korsning x till 250 
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meter är lutningen 2%. Denna typ av redovisning brukar benämnas linjär 

referering och den används för registrering av egenskaperna i NVDB. Trafikverket 

vill därför skapa egenskapen, eller företeelsetypen, ”Lutning” för externt 

tillhandahållande. Egenskapen saknas idag i databasen NVDB som erhåller hela 

det svenska vägnätet där det saknas ett attribut för lutning. Lutning är något som 

har visats vara en viktig parameter vid analyser av bränsleförbrukning. 

 

1.3 Syfte  
 

Syftet med den här rapporten är att bidra med en artefakt i form av en 

lutningsföreteelse som skapar utbyggnader av fastigheten "Lutning" där vägnätet 

är uppdelat i sträckor med lutning i olika intervall. Rapporten ska även bidra med 

information kring hur lutningsföreteelsen kan användas samt vilken påverkan den 

har i en ruttoptimering. Resultaten ger en grund för hur en lutningsföreteelse kan 

användas samt vilken påverkan den har. 

 

Rapporten ska även svara på vilka brister som finns med det nuvarande data samt 

vilka svårigheter detta ger för framtagandet av lutningen. Även tidigare forskning 

har framtagits för att ge en djupare förståelse kring vilken påverkan lutning kan ge. 

1.4 Forskningsfrågor  
1. Hur kan man skapa en egenskap på vägnätet som beskriver lutningen och hur 

kan med lutningsegenskapen beräkna den mest bränsleeffektiva rutten? 

  

a. Vilka brister finns det i NVDB som försvårar framtagandet av en optimal 

lutningsföreteelse? 
  
2. Är aspekten lutning viktig för att beräkna den mest bränsleeffektiva rutten? 

  

1.5 Omfattning och avgränsning 
Data skriptet är byggt av vägdata begränsat inom Sverige. Datat för 

bränsleförbrukningen inom ruttoptimeringen är begränsat för konventionella 

fordon. 

 

1.6 Partners 
Svenska statliga förvaltningsmyndigheten Trafikverket. 
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2. Teori    
  

I teorikapitlet tas upp information upp för att ge uppfattning för läsaren om 

forskningsområdet. I kapitel 2.1 beskrivs eco-routing och hur det används för att 

optimera bränsleförbrukningen. I kaptiel 2.2 beskriver samtliga studier hur stor 

påverkan lutning har i ruttoptimering och på bränsleförbrukning. I kapitel 2.3 

beskrivs vad ruttoptimering är på en djupare nivå. I kapitel 2.4 beskrivs hur 

väglänkarna mäts in. 

 

2.1 Eco-routing 
Optimering av rutter blir allt vanligare och nya metoder och tekniker har 

framkommit. Utöver ruttoptimering vilket är väldigt brett och kan ställas in på en 

mängd parametrar som den snabbaste sträckan eller den mest bränsleeffektiva 

rutten. Har eco-routing framtagits som en teknik för att optimera 

bränsleförbrukningen i ett transportnätverk. I eco-routing används feedback från 

användarna för att planlägga bränsleförbruknings nivåer från andra fordon på olika 

transportsträckor i ett vägnät (Elbery et al.,2015). 

 

Metoden fungerar på det sätt att när ett fordon har korsat en viss vägsträcka, 

rapporteras bränsleförbrukningen för den sträckan in till ett Traffic Management 

Center (TMC). Därefter uppdateras fordonets ruttningsinformation och andra 

fordon tilldelas rutter därefter baserat på den nya informationen.  

 

Forskning har påvisat att eco-routing har en relativt stor påverkan när det kommer 

till bränsleförbrukning. Elbery et al.(2015) har påvisat resultat i sin artikel där eco-

routing kan reducera bränsleförbrukningen med 17-25% medförande en minskning 

av CO2 utsläpp med 14-18%. Dessutom har artikeln “Fuel estimation model for 

ECO-routing and ECO-routing” (Dhaou, 2011) påvisade experiment där resultat 

rapporterades att eco-routing kunde sänka bränsleförbrukningen med upp till 33% 

med enbart en ökning av restid på 3%.  
 

 

2.2 Lutning  
 

2.2.1 Väglutning kopplat till fordons energiförbrukning och Eco-

routing 

Vägnätverk med relativ platt topologi kan resultera till avsevärt lägre 

energiförbrukning jämfört med vägnätverk med större förändringar i vägens 

lutning. I artikeln “Effect of road grade on networkwide vehicle energy 

consumption and ecorouting” (Levin et al., 2014) studerades två olika vägnätverk 

över Nicosia och centrala Austin. Ett av nätverken bestod av planare topologi och 

den andra omfattade större höjdskillnader. Det visas en ökning av 

energiförbrukning på vägnätverk med en större variation av vägens lutning (Levin 

et al.,2014).  

 

Bilderna nedan visar resultat av eko väg vald med och utan hänsyn till lutning. 
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Figur 2.  Notering. Skapad utifrån Levin et al. (2014). 

Figur 2 är resultat från förändring av energiförbrukning per fordon för förare som 

använder ecorouting i centrala Austin-nätverket (Levin et al.,2014). 

 
Figur 3. Notering. Skapad utifrån Levin et al. (2014). 

Figur 3 är resultat från förändring av energiförbrukning per fordon för förare som 

använder ecorouting i Nicosia-nätverk (Levin et al.,2014). 

  

2.2.2 Väglutnings påverkan på energiförbrukning hos el-fordon 

Elfordon anses som ett miljöeffektivt transportsätt med högre energieffektivitet i 

överbelastade stadsnät. En kritisk aspekt kring elbilar som inte har åtgärdats väl är 

räckviddsångest bland förarna. För att lyckas minska räckviddsångest bland förare 

är det viktigt med noggranna uppskattningar kring energiförbrukningen hos elbilar, 

till syfte att elbilar behåller batteriets laddningstillstånd. Några kända regionala 

skillnader i körmönster som påverkar energiförbrukningen hos elbilar är väg 

topografi, trafikförhållande och andra lokala egenskaper. Av de aspekter som 
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påverkar körförhållandena, har vägens lutning en av de viktigaste betydande 

inverkan på fordonens energiförbrukning (Liu, Yamamoto, & Morikawa, 2017). 

 

Det är anmärkningsvärt att väglutningen har inverkan till bränsleekonomin, elbilar 

påverkas mindre av vägens lutning jämfört med konventionella fordon (Liu, 

Yamamoto, & Morikawa, 2017). 

 

Enligt (Åhman, 2001) kommer Fordonens energieffektivitet dra nytta av 

regenerativa bromssystem, de används i den nuvarande generationens. Den 

vanligaste använda funktion av motorkraft för att överkomma lutning resistans för 

uppskattning av den omedelbara uteffekten på grund av väglutningen försummar 

faktiskt effekten av regenerativ bromsning i nedåtgående lutningar. Formeln för 

detta är Fhc = m * g * sin(), där Fhc är backklättring kraften, m är fordonets massa 

(kg), g är gravitationskraften (9,8 m s2) och h är vägens lutning (Liu, Yamamoto, 

& Morikawa, 2017). 

 

2.2.3 väglutningens påverkan på energiförbrukning hos 
tunga fordon 

I en modell skapad av Wang och Rakha (2017) mättes bränsleförbrukningen hos 

tunga diesellastbilar. Modellen är en convex modell där bränsleförbrukningen 

beräknas baserat på både vägens lutning och lastbilens tyngd. Även den optimala 

hastigheten för bränsleförbrukning beräknas och tas med i denna modell. 

 

Modellen producerar en skålformad kurva resulterande av en funktion baserat på 

hastighet samt en högre lutning på vägen vilket resulterade i högre 

bränsleförbrukning (Wang & Rakha, 2017). Modellen visar att när fordonen rör sig 

i nedförsbacke ger högre hastighet en minskad bränsleförbrukning. I branta 

uppförsbackar visade resultatet på en lägre optimal hastighet, vilket visade på att 

minskad hastighet sänker bränsleförbrukningen i nivå med ökad lutning på vägen.  

 

Resultatet av modellen visade att tyngre fordon har en högre optimal hastighet i 

nedförsbacke, däremot en lägre hastighet i uppförsbacke. Eftersom analysen 

begränsades till 0–100 km/h och en maxlutning på 8% vart resultatet en konstant 

ökning av optimal hastighet från 4–8%. Detta resulterade i en maximalnivå vid 

tyngden 17 ton. Det visar att optimal hastighet är mer lättpåverkad för 

fordonsvikten vid högre lutningsgrad. “Denna modell som använder sig av lutning, 

hastighet och tyngd ger en tydlig bild av att den är fullt applicerbar för eco-

routing” (Wang & Rakha, 2017).   

 

2.2.4 Bränsleförbrukning kopplat till lutning 

Vid testning av nya lutnings företeelsen inom ruttoptimering, rutt optimerades 

lutning i kombination med bränsleförbrukning. Först valde programmet den 

kortaste vägen utan hänsyn till lutning och i den andra rutten togs lutning med som 

aspekt. Formeln för bränsleförbrukningen var tagen från artikeln Zhu et al. (2019) 

och var insamlad data från konventionella fordon inom Kalifornien. Datat från 

artikeln visade hur bränsleförbrukningen ändrades sig beroende på vilken lutning 

det var på vägarna. 
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Figur 4. Notering. Skapad utifrån Zhu et al. (2019). 

Figur 4 visar hur vägens lutning förändrar bränsleförbrukningen. Grafens värde 

ligger som grund för bränsleförbrukningsvärden i rutt optimeringen. 

Bränsleförbrukning datat kopplat till lutning samlades in från artikeln Zhu et al. 

(2019) för att sedan tillämpa datat inom skriptets lutningsintervall i 

ruttoptimeringen. 

2.3 Ruttoptimering 

2.3.1 Vad är ruttoptimering? 

Ruttoptimering är ett samlingsnamn för algoritmer och datorsimuleringar som 

automatiserar manuell planering inom transportbranschen. Algoritm definieras 

som datoriserad metod för att lösa en specifik uppgift. Algoritmer har som 

funktion att upprepa beräkningar tills de når ett önskat resultat. Denna process kan 

upprepas eller följa en specifik uppsättning regelverk, där aspekterna kännetecknar 

algoritmer för ruttoptimering (Olof Moen, 2016). Syftet med ruttoptimmering som 

process är att med hjälp av olika kombinationer där avgränsningar och alternativ 

tas fram för bästa möjliga ruttplan. 

 

2.3.2 Ruttoptimering underskattat I Sverige 

Användningen av ruttoptimering som verktyg har underskattats i Sverige, 

tveksamheter från transportbranschen med en allt som ofta negativ inställning till 

applicerbarhet och eventuella förtjänster (Arvidsson et al., 2013). 

Tillämpningsområden av Ruttoptimering ligger betydligt efter USA och BeNeLux-

länderna (Olof Moen, 2016).  

 

2.3.3 Krav för användning av ruttoptimering 

Vid använding av en digital karta till ruttoptimering krävs en digital vägdatabas. 

Hastighetgränser, hastighetsbegränsningar och körrestriktioner behövs matchas 

mot ett textbaserat adressregister med mottagares och avsändares koordinater 

(Olof Moen, 2016).  

 

Ett annat villkorslöst krav för ruttoptimering är att attributdata som står till grund 

för systemet alltid är kvalitetssäkrat med digital information. Brist på tillförlitligt 

information leder till att resultatet aldrig blir bättre en förutsättningarna. GIGO är 
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en vanlig term som används kring data inom IT med intention att undermåliga 

dataunderlag ger felaktiga resultat i ett övrigt fungerande IT-procces och raderar 

effektiviteringsvinser. ”Garbage In, Garbage Out”  är en viktig term inom 

ruttoptimering (Olof Moen, 2016). 

 

2.4 Insamling av väglänkar 

Den här delen av rapporten innehåller exempel på geometrilinjens placering för 

olika typer av vägar. Syftet är att ge en bild av inmätning av väggeometrier. 

Väggeometrierna utgör grunden för det generaliserade referensvägnätet som 

lagrats i NVDB, som sedan används som grunddata för att ta fram en ny 

lutningsföreteelse (Petterson, 2021). 

 

2.4.1 Geometrilinjens placering med exempel 
För att få en förståelse hur linjen placeras är det viktigt att förstå begreppen körfält, 

körbana och vägbana. Dessa beskrivs i bilden nedan (Trafikverket, 2021). 

 
Figur 5. Notering. Skapad utifrån Pettersson. (2021). 

Definition av körfält, körbana och vägbana. Körbanans mittlinje är vanligen 

detsamma som vägbanans mittlinje (Petterson, 2021).  

 
Figur 6. Notering. Skapad utifrån Pettersson. (2021). 

 

Figur 7 visar exempel på avbildning av referenslinje (Pettersson, 2021). 
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Figur 7 

2.4.2 Lägesosäkerhet för referenslinjerna i dataleveranser 
Grundkravet för referenslinjer i leveranser till NVDB är att positionsosäkerheten i 

plan och höjd ligger inom ett konfidensintervall på ±4 m vid 95 % risknivå 

(2nivå). Detta innebär att 68% av värdena ger en osäkerhet i positionen bättre än ± 

2 meter (Petterson, 2021). 

 

Vid skapandet av referenslinjer i dataleveranser måste lägesosäkerheten för 

geometrilinjen vara så hög att de olika nätens geometrilinjer som löper utmed en 

gata inte vinglar fram och tillbaka över varandra (Pettersson, 2021). 
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3 Metod  
I metodkapitlet beskrivs hur forskningsprocessen Design and creation har använts, 

hur vi samlat in vårt data, samt processen bakom framtagande av 

lutningsföreteelse. 

3.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien bestod av två delar, första delen bestod av att studera 

forskningsstrategi för skapande av ny IT-artefakt, samt ge en djupare förståelse av 

lutning från tidigare forskning. Under arbetets gång har information sökts om hur 

viktig egenskapen lutning är för att besvara forskningsfrågan “Är aspekten lutning 

viktig för att beräkna den mest bränsleeffektiva rutten?”. I arbetets gång 

besvarades forskningsfrågan “Vilka brister finns det i NVDB som försvårar 

framtagandet av en optimal lutningsföreteelse?” med hjälp av strategin design and 

creation, där stegen kunskapsflöde, processteg och produktion användes. Tidigare 

forskning med djupare förståelse av aspekten lutning samt studie om verktyget 

FME besvarade forskningsfrågan “Hur kan man skapa en egenskap på vägnätet 

som beskriver lutningen och hur kan lutningsegenskapen för att beräkna den mest 

bränsleeffektiva rutten?”. 

 

Vid insamling av data till studien användes följande sökord enskilt eller i 

kombination med varandra: lutning, ruttoptimering, NVDB, FME, transformers, 

bränsleförbrukning, ruttoptimering kopplat till lutning, väglutnings påverkan på 

bränsleförbrukning, transformer för beräkning av lutning, eco-routing med 

väglutning, väglutnings påverkan på energi hos tunga fordon, väglutnings 

påverkan på energi hos el-fordon. Sökmotorer som använts är Google, Google 

Scholar, Diva och Summon. 

 

I litteraturstudien togs inklusionskriterier till hänsyn för att identifiera irrelevanta 

källor. Enligt (Oates, 2005) är kriterierna följande: Studien ska innehålla minst två 

utmaningar eller två rekommendationer, studien ska innehålla ett storskaligt agilt 

införsel, studien ska vara max 10 år gammal för att betraktas som aktuell.  

3.2 Forskningsmetodik 

3.2.1 Design and creation 

Enligt Oates (2005) handlar strategin Design and Creation om att skapa nya IT-

artefakter. Dessa artefakter kan vara konstruktioner, modeller, metoder eller 

instantieringar. Artefakter är koncept eller vokabulär som används i specifika IT-

områden. Modellerna är kombinationer av konstruktioner som används för att 

förstå ett problem eller utveckla en lösning för problemet. Metoder är vägledning 

för hur modeller ska produceras samt på vilket sätt processerna ska följas för att 

lösa problemen. Instatiering är ett system som demonstrerar att teorier, idéer, 

konstruktioner eller modeller kan bli implementerade. 



 

11 

 

  
Figur 8. Återskapad från Vaishnavi, Kuechler & Petter (2019). 

Figur 8 illustrerar övergripande hur forskningsmetodiken ser ut och är uppdelad i 

fem olika processteg. Där medvetenhet om problemet är enligt Oates (2005) 

verifikationen och uttalandet av ett problem. Förslag är ett preliminärt förslag på 

hur problem kan adresseras. Utveckling är det steg där designidén implementeras 

och hur den implementeras beror därefter på vilken typ av IT-artefakt som var 

föreslagen. I utvärderings steget undersöks och utvärderas IT-artefakterna utefter 

deras värde och hur de avviker från de förväntningar som fastställts. Sist av de fem 

stegen är slutsats som innefattar dokumentation av resultaten för designprocessen 

och även identifiering av den kunskap som samlats. 

 

Oates (2005) menar på att det som skiljer Design and Creation från normal 

systemutveckling är dess fokus på användandet av akademiska standarder som 

motivering, förklaring, analys och utvärdering. IT-artefakten som är skapad i den 

här studien kan ses som en instansiering där ett skript är skapat baserat på data från 

en NVDB databas. Den resulterande artefakten är en färdig produkt redo för dess 

användningsområde. Fokus har trots det landat på utvecklingsprocessen och utefter 

detta har bakgrund, konceptdesign, implementation och utvärdering beskrivits i 

detalj. Detta för att ge en mer genomgående förståelse för den skapade artefakten. 

Med kunskap av tidigare forskning samt utvecklingen och designen av artefakten i 

kombination med den instansierade modellen besvaras den första 

forskningsfrågan. För att besvara den andra och tredje forskningsfrågan användes 

resultatet samt den kunskap som samlats in under utvecklingen av artefakten. 
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De fem processtegen i Design and Creation utgicks från för att behandla syftet för 

rapporten. Första steget i processen var starten för den teoretiska utformningen av 

artefakten där en diskussion med handledaren skede. För att få en överblick av 

vilket problem som fanns samt på vilket sätt artefakten skulle kunna användas.  

 

Andra steget i processen användes för att lägga fram förslag för hur artefakten kan 

skapas. Samt att definiera alla steg som artefakten behövde innehålla för att 

generera en lutningsföreteelse som var användbar vid ruttoptimering.  

 

Tredje steget i processen arbetades efter för att utveckla artefakten. Här lades 

mycket fokus eftersom artefakten ligger som grund för detta arbete. De två tidigare 

processtegen skapade en tydlig grund för planering om vad som behövdes i 

utvecklingsfasen. Detta öppnade för en smidig utvecklingsfas då syftet med 

artefakten redan var kartlagd. I det här steget utvecklades artefakten och med 

Design and Creation öppna det upp för att gå tillbaka till första steget i processen 

när det uppkom nya problem eller idéer. 

 

Hela utvecklingsprocessen av artefakten var uppbyggt av agila sprintar. Det agila 

arbetet bestod av dagliga möten inom veckosprintar. En veckosprint bestod först 

av en sprintplanering där kartläggning av veckans mål lades fram. Sedan hölls 

dagliga möten för att se statusen samt för planering och reflektering om hur arbetet 

gick. I slutet av sprintarna hölls ett återblicksmöte där sprintens arbete demades 

och reflekterades. 

 

Fjärde steget i processen öppnade upp för att testa den artefakt som skapats. Där 

lutningsföreteelsen användes i en ruttoptimering för att se om den fungerade. Vid 

eventuella fel som uppstod återgick man till första steget igen vilket är fördelen 

med denna modell. Där identifierade problem diskuterades och åtgärdades genom 

alla processteg.  

 

I femte steget av processen analyserades resultatet av hur den skapade artefakten 

fungerade i en ruttoptimering för att fastställa resultatet. Samt jobba vidare och gå 

tillbaka i processtegen vid påkomna brister där målen inte uppnåddes.  
 

3.2.2 Etiska aspekter 

Den här rapporten är en del av ett framtagande av en artefakt där etiken ligger 

inom ramarna för hållbar utveckling. Hållbar utveckling är ett etiskt ideal som är 

till för att få balans i dagens samhälle där en balans ska ske mellan framtids tänk 

och funktionalitet i nutid kontra miljötänk för framtida generationer. 

 

Vanliga etiska överväganden i forskningsstudier är anonymitet och informerat 

samtycke vid intervjuer. I detta arbete har fokus legat på utveckling av en artefakt 

samt dess användning och hur det jämför sig med tidigare forskning. Det etiska 

hinder som har infunnit sig för arbetet har då varit hur samt vilket data som har 

kunnat användas ifrån Trafikverket. Eftersom en del data som Trafikverket 

hanterar är konfidentiellt. Utöver detta har inga ytterligare etiska överväganden 

identifierats.  
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3.3 Datainsamling 

Enligt Oates (2005) behöver en vetenskaplig rapport innehålla metod för insamling 

av data. I den här rapporten användes metoden dokumentstudie baserat på studier 

från tidigare forskning och dokument genererade från denna studie. Enligt Oates 

(2005) kan dokument ses mer än endast skrivet material, det kan även refereras till 

visuella datakällor som tillexempel bilder, diagram och modeller. 

 

Utvärdering av dokument som används vid en dokumentstudie är viktigt. Därför 

har enbart Google Scholar använts för att få fram vetenskapliga texter samt 

information från Trafikverket. Utöver detta har enbart källor utan partiskhet från 

författaren för att få ren vetenskapligt grundad information.  

 

I arbetet vid framtagande av lutningsföreteelse har det samlats in information av 

väglänkar (se kap 2.4). I arbetets gång var det viktigt att förstå hur väglänks data 

fungerar och hur det är uppbyggt för att implementera en ny företeelse inom 

vägnätet. 

 

För arbetet insamlades det data om lutning (se kap 2.2). Datat innehöll olika 

tillvägagångssätt för att beräkna lutning och vad lutning har för påverkan kopplat 

till aspekter som bränsleförbrukning, eco-routing, räckviddsångest och hur lutning 

påverkar olika typer av fordon. 

 

Från dokument av tidigare forskning samlades det in data av bränsleförbrukning 

kopplat till konventionella fordon. Studien (se kap 2.2.4) användes som grund för 

bränsleförbrukning vid olika lutningar. 

 

Genererade dokument som användes från den här studien var bilder och diagram 

för syfte att besvara forskningsfrågorna. 

 

3.4 Framtagandet av lutningsföreteelse 

Den här delen av rapporten är till för att ge en bild av hur lutningsföreteelsen har 

framtagits och kan refereras som utvecklingssteget i Design and Creation.  

 

3.4.1 Identifiering av data 

För att kunna beräkna lutningen på ett vägnät behövs det först analyseras hur det 

tillgängliga data ser ut. Detta eftersom det krävs tillgång till vissa attribut på data 

för att ha möjlighet att få ut en lutning. Beroende på hur insamlade data ser ut och 

hur det slutgiltiga resultatet ska se ut, kan tillvägagångssättet vara olika. 

  

De attribut som behövs för att få fram en lutning är ett x-värde vilket symboliserar 

var på x-axeln som koordinaten ligger. Därefter behövs ett y-värde som säger vart 

på y-axeln som koordinaten ligger. Med dessa värden får man fram en position på 

vart i världen koordinaten ligger. Dessa värden är till för att veta vart varje 

koordinat ligger. Det behövs för att få ut en sträcka mellan två och flera 

koordinater. Sedan behövs ett z-värde vilket uppger höjden på koordinaten. Det 

gör att höjden kan jämföras mellan två och flera koordinater. Slutligen behövs en 



 

14 

 

längd mellan två eller flera koordinater för att få ett mått på sträckan som 

lutningen befinner sig på och även för själva beräkningen.      

  

3.4.2 Beräkning av lutning 

Det första steget för att få fram lutningen på en sträcka är att ta fram en beräkning 

för lutningen. För detta finns det två olika beräkningsmetoder, där båda metoderna 

grundar sig i en omvandling av räta linjens ekvation. Ekvationens grundform är 

uppbyggd som nedan:  

  
Formel 1 
y = kx + m 

  

där x och y symboliserar var på en grafpunkterna ligger. K i formeln motsvarar 

linjens lutning och m är en konstant som motsvarar y-värdet där linjen skär y-

axeln. Den omvandlade formeln ser ut som följande: 

  
Formel 2 
k = förändring i y - led förändring i x - led = ΔyΔx = y2 - y1 x2 - x1   

I formel 2 är det i stället k-värdet som kalkyleras fram vilket är lutningen. I denna 

formel så används till skillnad från originalformeln två koordinater i uträkningen. 

Detta för att beräkna en lutning mellan dessa två punkter. Översätts formeln till ett 

mer simpelt uttryck så visar den att höjden tas på koordinat två och subtraherar den 

med höjden på koordinat ett. Efter tas summan och divideras med värdet av x på 

andra koordinaten med värdet av x på första koordinaten. 

  

Eftersom väg data är ett 3D-data så ersätts y i formeln ovan med z, vilket är 

höjddata för att kunna anpassa formeln till det tillgängliga data. I de två beräknings 

sätten som identifierats för lutning använder båda den omvandlade formen av räta 

linjens ekvation. Där skillnaden mellan metoderna är vilka höjder som används 

samt vilken sträcka data ska grunda sin lutning på. När det kommer till höjden så 

finns möjligheten att använda sig av en högsta och lägsta höjd. Där man tar den 

högsta höjden på en sträcka som värde på z2 och den lägsta höjden på sträckan 

som z1. Det andra beräkningssättet beräknas i stället med start och slut höjd på 

sträckan. Där man tar sluthöjden som z2 och starthöjden som z1.  

  

När det kommer till längden på sträckan finns alternativet att beräkna och använda 

längden mellan enbart två koordinater. Det andra alternativet är att beräkna och 

använda längden på en hel sträcka bestående av ett flertal koordinater.  

  

3.4.3 Problem med höjddata 

Problemet som identifierades där höjddata bestod av högsta och lägsta höjd var att 

lutningen representerades fel när det utgick efter en färdriktning. Formel två var 

bättre eftersom data som använts i arbetet utgick efter en färdriktning. Där start 

och slut höjd på sträckan användes i stället på grund av att det alltid gav en lutning 

baserat på de inmätta vägarnas färdriktning. 
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3.4.4 Valet av sträcka vid beräkning 

I ett första steg togs längden mellan varje koordinat vilket resulterade i ett 

lutningsvärde mellan varje koordinat. Vilket gav ett mer exakt resultat men ett mer 

spritt data. 

  

Den uträkning som användes i slutändan multipliceras med 100 för att få ut en 

lutning i procent vilket visas i den slutgiltiga formeln nedan: 

  
Formel 3 
k = ((z2 - z1)Längd) * 100  

  

3.4.5 Genomgång av skriptets uppbyggnad  

Grunden för skriptet är formel 3 som beräknar lutning på olika sträckor för att 

sedan användas inom ruttoptimering med hjälp av de skapade attributen. Datat 

som använts består av länk sekvenser vilket är vägsträckor som har en viss längd 

och en mängd olika koordinater. För att ha möjlighet att få en mer exakt beräkning 

på lutningen beslutades det att bryta upp varje sekvens till mindre länkar. De 

mindre länkarna går mellan varje koordinat för att få möjligheten att få ut en 

sträcka mellan två koordinater. När de mindre länkarna var skapade uppkom 

möjligheten att ta fram tre nya attribut. Dessa attribut är x2, y2 och z2 som ger 

möjligheten att veta vilken koordinat som kommer först. 

  

Med tillgång till sträckan samt start och slutvärde mellan varje koordinat förekom 

möjligheten därefter att beräkna lutningen mellan dem. För att beräkna lutningen 

används formel 3, där höjdskillnaden mellan två koordinater tas dividerat med 

längden mellan samma koordinater och därefter multipliceras med 100 för att få en 

procentuell lutning. 

  

När lutningen mellan varje koordinat var framtagen behövdes en gruppering av 

lutningen i olika intervall. Gruppering av lutningen behövs för att kunna gruppera 

de mindre sträckorna till längre sträckor där de ligger inom ett visst intervall för att 

undvika att ha ett flertal korta länkar genom vägnätet. Med detta skapades längre 

länk sekvenser igen som nu baseras på lutning i stället för ett sekvens-ID. 

  

Sista steget som utfördes var att skapa ett attribut som bestämde riktning på vägen. 

Detta attribut vände hela lutnings intervallet, vilket gjorde att uppförsbackar i 

ordinarie vägriktning blev nedförsbackar i motsatt riktning. Slutresultatet som 

skriptet ger är en lutning företeelse som ändras beroende på färdriktning vilket 

säger hur långa intervallen är och vart varje intervall startar samt slutar.  

  

3.4.6 Ruttoptimering med lutningsföreteelse 

Med det färdiga skriptet genomfördes ruttoptimeringar baserat på 

bränsleförbrukning i ArcGIS. Ruttoptimeringen bestod av en start- och slutpunkt. 

Lutningsföreteelsen användes sedan som parameter i en första ruttoptimering där 

programmet letar upp vägen mellan punkterna med lägst bränsleförbrukning. 

Samma start- och slutpunkt kördes sedan igenom utan lutning som parameter för 

att se om resultatet skiljer sig.  
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3.4.7 Verktyg 

FME 

FME har blivit ett dagligt använt verktyg för att bearbeta väg data inom 

Trafikverket. FME står för Feature Manipulation Engine som kommer från Safe 

Software. Verktyget används för omvandling och bearbetning av geografiska data 

(Safe Software, 2022).  

  

ArcGIS 
ArcGIS är en programvara med en verktygslåda utvecklad och anpassad för 

kartografi. ArcGIS har ett flertal verktyg som kan användas för att generalisera 

kartfunktioner och kan effektivt hantera funktioner samt generera kartor (Safe 

Software, 2017). 

  

3.4.8 Genomgång av FME Skript 

Bilden nedan visar inkommande data “tne.lanview” från NVDB, som är 

grunddatat till det skript som skapats i FME Workbench. Skriptet baseras på färdig 

inkommande väg data av länk sekvenser från mindre väglänkar i Dalarna. I 

skriptet från start till slut, samlas data in, manipuleras, beräknas och formateras för 

att kunna användas till ruttoptimering, där företeelsen “lutning” inkluderas.  

 
Figur 9 

Första steget i skriptet används transformern FeatureReader för att läsa in 

TNE_LINK som innehåller data av länk sekvenser. Egenskaperna för TNE_LINK 

skrivs sedan ut som attribut för att användas vidare i skriptet. 

  

Nästa steg i flödesschemat används transformer Line_chopper som skär 

sekvenslänkarna i mindre länkar genom att beskära sträckan mellan brytpunkterna. 

Utdata av Lines_chopper består av länkar mellan varje brytpunkt i länksekvensen. 

  

I skriptet används en transformer som gör koordinater från väg data till attribut. 

Transformern CordinateExtractor samlar koordinaterna från väg data i x, y och z 

format.   
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Figur 10 

Counter används efter Lines_chopper för att räkna antalet nya länkar som skapats, 

för att sedan bilda ett nytt attribut Link_Between_cordinate_ID.  

Utdata från Lines_chopper används i Counter för att sedan bilda attributet 

Link_Between_cordinate_ID.  Den gör det möjligt att använda transformern 

Lines_chopper som mäter ut sträckan av varje länkobjekt, att sedan skapa 

attributet length_of_cordinate_link. 

  

Nästa steg av skriptet tar ut en start- och slutnod av de sparade länkarna i ett 

attribut med hjälp av CordinateExtractor. Därefter beräknas lutningen av vardera 

länk med hjälp av länkens längd och skillnad mellan start- och slutnod z-värde.  

 

Figur 11 

ExpressionEvaluater skapar ett nytt attribut “cordinate_link_incilination” med 

hjälp av en beräkning av tidigare attribut. Formeln för nya attribut är skriven på 

följande sätt:  

  

((@Value(_z2) - @Value(_z))/@Value(length_of_cordinate_link))*100 

  

Formeln beräknar lutning i varje länk och sparas med hjälp av 

ExpressionEvaluator som ett attribut. 

  

AttributeRangeMapper skapar ett nytt attribut, där det skapas lutningsintervall för 

länkarna. LineCombiner parar sedan ihop länkar som är ihopkopplade inom 

samma lutningsintervall till ett nytt objekt.  
  



 

18 

 

 
Figur 12 

Nästa steg i skriptet används MeasureExtractor som skapar attributen 

start_measure och end_measure för vart länkar startar och slutar i en länksekvens. 

LengthCalculator används därefter för att beräkna sträckan av de nya länkobjekten 

från tidigare transformer LineCombiner. 

 
Figur 13 

 

 

Skriptets flöde separeras sedan i två riktningar. Anledningen är att lutningen 

endast stämmer i länksekvensens riktning, lutningen blir tvärtemot i motsatt 

färdriktning. AttributeCreator används för att skapa attributet dir som innehåller 

värde 1 eller 2 för att beskriva om objektet är i länk sekvensens färdriktning. 

Lutningsvärdet i objektet som är i motsatt färdriktning omvandlas till det motsatta 

I transformern AttributeValueMapper. 
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Figur 14 

Länk objekten i länkens färdriktning och motsatt riktning skrivs ut till en geo 

datafil med attributen LINKSEQUENCE_OID, START_MEASURE, 

END_MEASURE, LENGTH, lutning och dir.  

 
Figur 15 
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4 Resultat 
I den här delen av rapporten visualiseras och beskrivs resultatet av den 

lutningsföreteelse som har skapats. Samt resultat kring bränsleförbrukningar från 

ruttoptimeringar som använde denna företeelse.  

4.1 Lutningsföreteelse  

Skriptet som skapades för att ta fram en lutningsföreteelse var en process som 

innebar mycket omskrivning kring utvärdering av skriptet. Lutningsföreteelsen 

testades inom ArcMap för att sedan utvärdera eventuella problem med skriptet. 

 

Skriptet som framställts genererade ett lutnings-intervall där vägarna kategoriseras 

utefter vägens lutning. Intervallet som genererats (se figur 17) sträcker sig från -

8% till 8%. Detta visualiseras i (figur 18) där intervallet delats in i en färgskala 

efter lutning. Här syns det tydligt hur lutningsföreteelsen fungerar, där sträckor 

med olika lutning visas med olika kulörer. Det är sedan med detta intervall som 

ruttoptimeringen fick information om lutningen på sträckorna.  

 

 

 

Figur 16. Lutningsintervall urklippt från ArcMap 

                                            

Figur 17. Lutningsföreteelse urklippt från ArcMap 
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4.2 Ruttoptimering 

Testandet av lutning inom ruttoptimeringen var till för att ge svar på 

frågeställningen “Är aspekten lutning viktig för att beräkna den mest 

bränsleeffektiva rutten?”.  

 

Ruttoptimeringarna består av tre olika rutter där bränsleförbrukningsskalorna är 

hämtat från Zhu et al. (2019). Där skalorna är baserade på diesel och bensindrivna 

fordon (Konventionella fordon). Parametrarna för ruttoptimeringen är enbart 

bränsleförbrukning, längd på sträcka och lutning. 

 

Figur 19 visar resultatet av ruttoptimering, där lutning ingår som en parameter i 

beräkning för den mest bränsleeffektiva rutt med konventionella fordon. Rutten 

startar I staden Borlänge och avslutas i småorten Rörbäcksnäs. Resultaten av 

ruttoptimering visar att totala bränsleförbrukningen av rutten blev 113,05 liter. 

Sträckan av rutten blev totalt 210,28 km. 

 

 
Figur 18. Rutt A Borlänge – Rörbäcksnäs, Bränsleförbrukning. Bild skapad ifrån ArcMap med 

lutningsföreteelsen 

Jämfört med figur A illustrerar figur B i stället resultatet av en ruttoptimering 

baserad på parametern kortast sträcka. Där beräknas kortaste rutten med start i 

staden Borlänge och slutar i Rörbäcksnäs. Ruttoptimeringen resulterade i en 

sträcka på 206,16 kilometer och en total bränsleförbrukning på 120,7 liter. 
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Figur 19. Rutt B, Borlänge –Rörbäcksnäs, Kortast sträcka. Bild skapad ifrån ArcMap utan lutningsföreteelsen 

Tabell 1 – 3 visar en sammanställning av de tre ruttoptimeringarna som 

genomfördes. Där ”vägsträcka i km” och ”total bränsleförbrukning i liter” 

genererades ifrån ArcMap när ruttoptimeringen kördes. Sista kolumnen 

”bränsleförbrukning l/mil beräknades genom att ta totala bränsleförbrukningen 

dividerat med vägsträckan i mil.  

 
Tabell 1. Borlänge - Rörbäcksnäs. 8,9% skillnad i bränsleförbrukning 

Ruttoptimering 1 - Mellan Sträcka A Sträcka B 

Vägsträcka i km 210,29 km 206,16 km 

Total bränsleförbrukning i liter 113,1 liter 120,7 liter 

Bränsleförbrukning l/mil 5,38 l/mil 5,86 l/mil 

 
Tabell 2. Malingsbo - Grövelsjön. 5,6% skillnad i bränsleförbrukning 

Ruttoptimering 2 – lång Sträcka C Sträcka D 

Vägsträcka i km 367,80 km 363,10 km 

Total bränsleförbrukning i liter 203,1 liter 211,7 liter 

Bränsleförbrukning l/mil 5,52 l/mil 5,83 l/mil 

 
Tabell 3. Hosjö - Torsång. 24,6% skillnad i bränsleförbrukning 

Ruttoptimering 3 - Kort Sträcka E Sträcka F 

Vägsträcka i km 27,50 km 23,10 km 

Total bränsleförbrukning i liter 12,5 liter 13,1 liter 

Bränsleförbrukning l/mil 4,55 l/mil 5,67 l/mil 
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Författarna av rapporten genomförde ruttoptimering på tre olika vägsträckor där 

framställdes två ruttoptimeringar på varje sträcka. Ruttoptimeringen som 

producerades på sträcka A, C och E utgick efter att få den mest bränslesnåla rutten. 

Sträcka B, D och F utgick efter att vara kortast möjliga. 

 

Lutningsföreteelsen som framtogs i detta arbete var den parameter som användes 

för att beräkna bränsleförbrukningen. Den användes i kombination med data ifrån 

Zhu et al. (2019) som gav bränsleförbrukning i olika lutningsintervall. Det gav 

möjlighet för lutningsföreteelsen att klassificera de vägar som använts i 

ruttoptimeringen med olika bränsleförbrukning beroende på lutningen. Genom 

detta valdes vägar av ruttoptimeringen på sträcka A, C och E med lägre 

bränsleförbrukning för fordonet. 

 

De tre vägsträckor som selekterades låg alla inom det område som avgränsats för 

rapporten. För att få data med diversitet, valdes en lång sträcka mellan Malingsbo 

och Grövelsjön (bilaga 1), en kortare sträcka mellan Hosjö och Torsång (bilaga 2) 

samt en sträcka från Borlänge till Rörbäcksnäs. Datat av de två olika vägvalen för 

varje ruttoptimering jämfördes för att få fram en procentuell skillnad. 

 
Figur 20 

Figur 21 visualiserar resultatet av ruttoptimeringen där en minskning av 

bränsleförbrukning ställs mot den ökade vägsträckan. Staplarna i figur 21 visar 

resultat från ruttoptimering vilket ger en bild av hur mycket längre en bränslesnål 

sträcka blir jämfört med kortast möjliga sträcka. Resultatet visar på att en tydlig 

reducering av bränsleåtgången sker vid hänsyn till lutning i ruttoptimering. Detta 

kontra en ruttoptimering som bortser från lutning vilket ger en plan vägsträcka. 

 

Av figur 21 visas en tydlig reducering av bränsleåtgången. Resultatet påvisar en 

reducering som ligger mellan 5,6 - 25%. Av figur 21 indikerar en tydlig skillnad 

mellan de olika ruttoptimeringarna. Det påvisar en betydligt större skillnad i 

bränsleåtgång på den kortare sträckan och mindre differens på de två som är 

längre. 
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Resultatet påvisar dessutom att en ökning av vägsträcka skedde i alla test där 

ökningen låg mellan 1,3 - 19% baserat på den totala längden av sträckan. 

Skillnader kan observeras där det är en mer markant ökning på den kortare 

sträckan och en mindre ökning på de längre sträckorna. 
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5 Diskussion 
I den här delen av rapporten diskuteras resultatet. I kapitel 5.1 diskuteras resultatet 

av ruttoptimering utifrån våra egna tankar och idéer. I kapitel 5.2 jämförs resultatet 

av ruttoptimeringen med eco-routing, där likheter och skillnader tas upp. kapitel 

5.3 diskuterar resultatet av skriptet, skriptets styrkor och svagheter. I 5.4 kritiseras 

metoden och de val som har gjorts. 5.5 tar upp på vilket sätt fortsatt forskning kan 

ske. 

5.1 Resultat Ruttoptimering 

Testandet av lutning inom ruttoptimeringen var till för att ge svar på 

frågeställningen “Är aspekten lutning viktig för att beräkna den mest 

bränsleeffektiva rutten?”. Resultaten gav oss tydliga svar kring skillnaden mellan 

ruttoptimering med och utan avseende av lutning. Det resultatet visade var att 

rutter för bränslesnålaste väg med hänsyn till lutning gav stora 

förbättringsskillnader jämfört med rutter utan lutning. 

 

I testandet användes tre olika testscenarier inom Dalarna. Rutterna var uppdelade i 

olika långa sträckor. Alla sträckorna visade gemensamt att det fanns stora fördelar 

att välja en längre rutt med hänsyn till lutning i stället för en kortare rutt. Sträcka B 

var den rutt som gav störst bevis att lutning är en viktig aspekt för att beräkna den 

mest bränsleeffektiva rutten, sträcka B visade en reducering av 25 procent.  

 

Tre testscenrior valdes eftersom det gav oss chansen att jämföra olika längd på 

sträckorna jämfört med om enbart en sträcka skulle ha valts. Däremot kan fler 

sträckor ha kunnat skapa en bredare analys och möjlighet för fler jämförelser 

mellan två sträckor med samma längd. Men det var för tidskrävande för det 

tidsspann som vi hade.  

 

Från de resultat som samlades in av ruttoptimeringen fanns betydligt större 

skillnader i både bränsleförbrukning och längd på de kortare rutterna. Efter analys 

av hur rutterna skiljer sig kan det avläsas att en lång backe på en kort sträcka har 

större påverkan på helheten. Detta jämfört med om det är en lång backe på en 

längre rutt vilket i det stora hela inte visas lika tydligt i slutresultatet.  

 

5.2 Jämförelse med eco-routing 

För att få en viss validering samt en överblick om resultatet i den här rapporten är 

rimlig. Kan resultatet jämföras med det data som har samlats in om eco-routing 

som är en liknande metod. Datat på eco-routing från (Elbery et al.,2015) och 

(Dhaou, 2011) pekade på att eco-routing kunde reducera bränsleförbrukningen 

med 17–25% upp till 33%. Detta med enbart en ökad restid på 3%.  

 

Datat insamlat i denna rapport visar på att man kan spara 5,6% - 25%. Detta 

intervall kan ändras mycket beroende på hur långa sträckorna är för 

ruttoptimering. Det vill säga att med endast korta sträckor skulle intervallet 

troligtvis ligga i överkant kontra längre sträckor skulle ge ett lägre intervall. Det är 
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svårt att jämföra ökad restid och ökad sträcka utan alla parametrar runt omkring. 

De procentuella ökningarna beror mycket på hur långa sträckorna är. 

 

Det gör att den här rapportens resultat ligger i jämförbara intervaller med den 

tidigare forskningen. Men det är svårt att fastställa och jämföra hur rimliga 

resultaten är utan att ha samma grund på data som används. 

 

Vid genomförandet av ruttoptimering med den framtagna lutningsföreteelsen blir 

slutresultatet väldigt likt metoden för eco-routing. Eftersom 

bränsleförbrukningsskalan i vår ruttoptimering baseras på verkliga resedata för 

konventionella fordon och eco-routing samlar data genom feedback om 

bränsleförbrukning av en viss sträcka. Skillnad i beräkningen av egenskapen 

lutning och vilka ytterligare andra aspekter eco-routing tar hänsyn till gör att 

resultatet kan skiljas åt. 

5.3 Skript 

Resultatet av skriptet blev väldigt lyckad, det resulterade till en lutningsföreteelse 

som var användbar inom ruttoptimering. Skriptets helhet blev lättsamt att förstå för 

användare med tidigare erfarenhet av FME. 

 

Skriptet resultat var i stort sett positivt. I slutprocessen av skriptet identifierade vi 

problem och svagheter som bör utvärderas i framtida utveckling av skriptet. Det 

problem som identifierades var att data från NVDB saknad information för att 

skriptet skulle bli optimalt. Det saknades ibland höjddata i länkarna som användes, 

vilket resulterade till att vi var tvungna att se över dessa länkar. NVDB data bestod 

ibland av felaktigt data, korta sträckor med extrema höjder. 

 

Det data som saknades eller var felaktigt gjordes om i skriptet och gav en lutning 

på 0 grader i sträckan. För framtida utveckling är det här ett problem som behövs 

åtgärdas för att lutningsföreteelse ska bli optimalt. 

 

 

 

5.4 Metodkritik 

Resultatet av ruttoptimeringen är väldigt beroende av korrekta mått inom 

bränsleförbrukning i olika lutnings intervall. Måtten är tagen från en artikel där 

fordonen är konventionella fordon från Kalifornien Zhu et al. (2019).  

 

Hur trovärdigt resultatet av ruttoptimering är beror på hur korrekt det insamlade 

och beräknade data är från artikeln Zhu et al. (2019) vilket är en nackdel då det är 

svårt att kontrollera. Fördelen är att det är ett färdigt data som lätt kan användas 

vilket sparar en hel del tid. Vårt fokus har då också mer lagts på skillnaderna som 

genererats i stället för att fixeras på just en viss bränsleförbrukning av ett specifikt 

fordon.    

 



 

27 

 

I jämförandet kring bränslesnålaste rutt med och utan lutning tog endast hänsyn till 

kortast sträcka. Resultatet kan därför se annorlunda ut om aspekter som 

stoppskyltar, hastighetsgränser, av och påfarter tagits med. Detta tog vi inte med 

eftersom det skulle krävt extra extrahering av data vilket vi inte han med på grund 

av brist på tid. ArcMap var även begränsande med att fler än en parameter åt 

gången kunde köras i en ruttoptimering. Vilket bidrog till att vi inte kunde testa 

olika kombinationer av parametrar vilket skulle ge lite olika resultat i slutändan.  

 

Design and Creation enligt Oates har sina begräsningar. Det ligger en hel del 

ansvar på de enskilda forskarna att tillämpa de metoder som beskrivits på deras 

egen individuella forskning. Design and Creation beskrivs som ett perspektiv på 

tillämpad forskning där fokus ligger på dokumentation av varje steg av progressen. 

Balansen av att dokumentera och överdokumentera modellens design, skapande 

och instans är svårt att tillämpa. Design and Creation metodiken var en lämplig 

metod för att kunna besvara forskningsfrågorna. Förmågan att kunna validera 

skriptet beroende av krav och dokumentation gav ett starkare och mer tydligare 

resultat. 

5.5 Framtida studier 

Tidigare nämnt finns det felande data vilket påverkar slutresultatet av 

ruttoptimeringen. En lösning på detta är att i framtida forskning utvecklar skriptet. 

Skriptet kan förbättras på det sätt, där felaktiga länkar finns kontrolleras längden 

på länken genom en extra kontroll. Är länken kortare än ett fastställt värde och om 

de anslutna länkarna har samma lutningsintervall. Då ändras den felaktiga länkens 

lutningsintervall till de angränsande länkarnas lutningsintervall. 

 

Vidare forskningsmöjligheter finns för lutning i kombination med andra attribut. 

Där kan man ta in andra parametrar som hastighet, vägunderlag och eventuella 

stopp på vägsträckorna. Det ger möjlighet att gå djupare in på hur de olika på hur 

de olika parametrarna påverkar varandra. Med fler parametrar finns möjligheten 

för andra resultat i ruttoptimeringen. 

 

Ytterligare fastställande för vilken påverkan lutning har, kan observeras genom att 

göra samma undersökning på fler fordonstyper. Där fler tester körs med 

exempelvis elbilar och vanliga motorfordon. Det skulle ge en mer djupgående 

analys för lutningens påverkan samt att jämförelser kan utföras för skillnader 

mellan fordonstyper.  
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6 Slutsats 

Framtagandet av lutningsföreteelsen vart väldigt lyckat där den kunde användas 

för en ruttoptimering kring bränsleförbrukning. Däremot i arbetets gång 

identifierades det svagheter som kan justeras i framtida studier. Det här arbetet kan 

ses som grund för framtida studier där man vidare kan kombinera lutning med 

andra aspekter. Samt där utvecklingsmöjligheter för skriptet finns för en mer 

optimerad utvinning av lutningsdata. 

 

1. Hur kan man med FME skapa en egenskap på vägnätet som beskriver 

lutningen och hur används denna företeelse för att beräkna den mest 

bränsleeffektiva rutten? 

Frågeställningen besvaras i kapitel 3.4 där framtagandet och användningen 

beskrivs i detalj. Resultat av ruttoptimeringen visar att med hjälp av färdig väg 

data kombinerat med FME går det att skapa en egenskap som beskriver lutningen. 

FME har med arbetets gång visats vara ett utmärkt verktyg för användning av geo 

data. Den framtagna lutningsföreteelsen med kombination av kortaste rutten visar 

vara en bra metod för att ta fram den mest bränsleeffektiva rutten.  

  

1.a - Vilka problem finns det idag i NVDB som gör att en lutningsföreteelse 

inte blir optimal? 

Frågeställningen besvaras i kapitel 3.4.3 och 5.3. Problemen som har identifierats 

vid skapandet av en lutningsföreteelse är att i dagsläget finns det felaktiga värden i 

det tillgängliga data. Dessa värden skapar då intervaller där lutningen inte är inom 

rimliga ramar. Tilläggande saknas vissa höjddata inom vissa områden där den inte 

har blivit inmätt. Denna avsaknad av data leder då till att i dagsläget behöver man 

sätta ett standardvärde för detta data. Det här gör att lutningsföreteelsen inte kan 

producera helt tillförlitligt lutningsdata.     

  

2. Är aspekten lutning viktig för att beräkna den mest bränsleeffektiva 

rutten? 

Frågeställning 2 besvaras i kapitel 2.2 med tidigare forskning samt vid 4.2 med 

resultat från denna rapport. Efter analys av resultaten, påvisar det starkt att lutning 

kan vara en viktig aspekt för att beräkna den mest bränsleeffektiva rutten. 

Resultaten visar att bränsleförbrukningen kan minskas markant med lutning som 

aspekt i en rutt. 
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