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Fleet Management System - realtidspositionering för effektiv hantering av fordonsflotta

Kalle Blomberg, Frans Jernelöf

Detta examensarbete har genomförts vid Host Mobility AB i Göteborg.
Host Mobility AB är ett ungt företag som utvecklar avancerade telematikdatorer och utvecklingsmiljöer
för mobila applikationer. I dag erbjuder de flera olika telematikdatorer för olika tillämpningsområden
och syften.
Då Host Mobility endast har existerat i två år har de inte hunnit med att skapa en bred kundbas för sina
telematikdatorer. Syftet med examensarbetet har varit att utreda och ta fram en systemlösning för ett
mindre Fleet Management system vilket sedan skulle implementeras med Host Mobility AB:s
telematikdatorer.
 Arbetet inleddes med en förstudie för att skapa en bild av vad ett Fleet Management system kan
innebära. Efter genomförd förstudie utformades en systemdesign som sedan skulle utvecklas och
implementeras i skarp miljö. Detta för att ha möjligheten att utvärdera systemet efter rätta
förutsättningar.
Under förstudien skapades ett förhållande till Betongindustri AB som ställde sig positiv till att pröva nya
tekniker. De ställde sig till förfogande inför en testimplementering.
Tillsammans med Betongindustri och Host Mobility utvecklades sedan ett webbaserat Fleet
Management-system, där fordonens positioner och status valdes att prioriteras baserat på resultat från
förstudien.
Systemutvecklingen kan delas upp i två olika områden - hårdvara och mjukvara. Positioneringen skedde
med hjälp av GPS och statusen reglerades via ett interface som placerades i förarhytten. Position och
status förmedlades vidare till webbsystemet via GPRS och webbsystemet postade sedan informationen
till en databas där den fanns åtkomlig för presentation i ett webbaserat kartverktyg.
Testimplementeringen genomfördes under en tvåveckorsperiod där hårdvaran installerades i fyra
betonglastbilar. Transportplanerarna kunde under projektets gång följa fordonens rörelser och status via
webbsystemet.
Förhoppningarna var att Betongindustri AB med hjälp av denna information skulle kunna planera
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Abstract 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts vid Host Mobility AB i Göteborg. 

Host Mobility AB är ett ungt företag som utvecklar avancerade telematikdatorer och utvecklingsmiljöer för 
mobila applikationer. I dag erbjuder de flera olika telematikdatorer för olika tillämpningsområden och syften. 

Då Host Mobility endast har existerat i två år har de inte hunnit med att skapa en bred kundbas för sina 
telematikdatorer. Syftet med examensarbetet har varit att utreda och ta fram en systemlösning för ett mindre 
Fleet Management system vilket sedan skulle implementeras med Host Mobility AB:s telematikdatorer. 

 Arbetet inleddes med en förstudie för att skapa en bild av vad ett Fleet Management system kan innebära. Efter 
genomförd förstudie utformades en systemdesign som sedan skulle utvecklas och implementeras i skarp miljö. 
Detta för att ha möjligheten att utvärdera systemet efter rätta förutsättningar. 

Under förstudien skapades ett förhållande till Betongindustri AB som ställde sig positiv till att pröva nya 
tekniker. De ställde sig till förfogande inför en testimplementering. 

Tillsammans med Betongindustri och Host Mobility utvecklades sedan ett webbaserat Fleet Management-
system, där fordonens positioner och status valdes att prioriteras baserat på resultat från förstudien. 

Systemutvecklingen kan delas upp i två olika områden - hårdvara och mjukvara. Positioneringen skedde med 
hjälp av GPS och statusen reglerades via ett interface som placerades i förarhytten. Position och status 
förmedlades vidare till webbsystemet via GPRS och webbsystemet postade sedan informationen till en databas 
där den fanns åtkomlig för presentation i ett webbaserat kartverktyg. 

Testimplementeringen genomfördes under en tvåveckorsperiod där hårdvaran installerades i fyra betonglastbilar. 
Transportplanerarna kunde under projektets gång följa fordonens rörelser och status via webbsystemet. 

Förhoppningarna var att Betongindustri AB med hjälp av denna information skulle kunna planera körningarna 
bättre, detta skulle leda till kortare ledtider, förbättrad internkommunikation och högre servicegrad gentemot 
kund. För att få dessa antaganden bekräftade borde testimplementeringen ha genomförts i större omfattning och 
under en längre tidsperiod. Dock har förhöjd servicegrad gentemot kund kunnat bekräftas. 
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Abstract 

Abstract 
This thesis has been carried out at Host Mobility AB in Gothenburg. 

Host Mobility AB is a young company who develops advanced telematic computers and development kits for 
mobile applications. Today they offer several different telematic computers for different implementation areas 
and purposes. Because Host Mobility AB has only been active on the market for two years, they haven't had time 
to form a broad costumer base for their telematic computers. Therefore, the purpose of this thesis has been to 
investigate and design a system solution for a small Fleet Management system, which was to be implemented on 
Host Mobility AB's telematic computers. 

The project started with a feasibility study to clarify the concept of a Fleet Management system. When the 
feasibility study was completed, a system design was developed. This design was then the foundation for the 
development and implementation of the system in a real environment. This was done in order for the system to 
be evaluated based on true conditions. 

During the feasibility study a relationship with Betongindustri AB was established. They were in favor of trying 
new technologies, and they put their assets available for a test implementation. 

Together with Betongindustri AB and Host Mobility AB, a web based Fleet Management System was developed 
in which the position and status of the vehicles were prioritized. 

The system development can be divided into two different areas - hardware and software. The positioning was 
done with GPS and the vehicle status was controlled through an interface placed in the driver cabin. Position and 
status information was then transmitted to the web system via GPRS where the web system posted the 
information to the database and it became available for presentation in a web based map tool. 

The implementation was preformed during a two-week period with hardware installed in four trucks. During the 
test, the transport planers could follow the movement of the vehicles and their current status in the web system. 

The expectation was that the availability of this information would lead to better planning of the routes, shorter 
lead-time, improved internal communication and better service toward customers. In order to support these 
assumptions, the test should have been preformed in a larger scale and during a longer time period. Although a 
higher service level toward customers has already been confirmed. 
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1. Inledning 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Host Mobility AB i Göteborg. Host 
Mobility AB utvecklar avancerade telematikdatorer och utvecklingsmiljöer för mobila 
applikationer. Idag erbjuder företaget en mängd olika telematikdatorer, alla speciellt 
designade för olika ändamål. Vissa är utrustade med integrerad display vilket möjliggör 
interaktion med användaren.  

Host Mobility AB är ett ungt företag med nyutvecklade produkter som behöver testas så 
mycket som möjligt i skarpa miljöer. För att ge sina produkter denna möjlighet startades detta 
examensarbete. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet har varit att utreda och ta fram en systemlösning för ett mindre 
Fleet Management system vilket sedan skulle implementeras med Host Mobility AB:s 
telematikdatorer. 

1.3 Genomförande 
Arbetet inleddes med en förstudie för att förtydliga vad ett Fleet Management system kan 
innebära. Den genomfördes i form av kvalitativa intervjuer på olika företag i 
Göteborgsregionen som på något sätt hanterar en fordonsflotta. Efter genomförd förstudie 
gjordes en systemdesign och en kravspecifikation arbetades fram. Denna låg till grund för 
realiseringen av det designade systemet. Systemutvecklingen genomfördes i två steg, ett 
inriktat mot hårdvara och ett mot mjukvara. Därefter testades systemet skarpt på 
Betongindustri AB i Göteborg. 

1.4 Avgränsningar 
På grund av tidsbrist har vissa områden varit tvungna att hållas kort och endast tagits upp för 
att belysa problematiken. Ett område har varit de ekonomiska aspekterna vid ett eventuellt 
realiserande och utvecklande av ett Fleet Management system. Vidare har även frågan 
angående mängden skickad data varit tvungen att bortprioriteras, då detta arbete inte har haft 
som syfte att optimera datatrafiken. Examensarbetet inkluderar vissa juridiska aspekter för att 
belysa företagens oro för brott mot personuppgiftslagen (1998:204), dock har ingen djupare 
studie av juridiken genomförts. För att realisera Fleet Management systemet behövs en digital 
karttjänst. I examensarbetet har endast en karta använts och ingen mer ingående utredning har 
genomförts av alternativa karttjänster.  
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1. Inledning 

1.5 Disposition  
Rapporten har delats upp i olika faser, beroende på vilken del av projektet det tillhör. 

o Fas 1 – Förstudie som sammanfattar den marknadsundersökning som genomfördes 
och redovisar de beslut som ligger till grund för resterande delar av projektet. 

o Fas 2 – Teknikstudie som tar upp olika tekniker och lösningar som använts och 
alternativ till dessa. 

o Fas 3 – Redovisar systemlösning, allt från systemdesign till design av hård- och 
mjukvara. 

o Fas 4 – Går igenom den testimplementeringen som har skett i skarp miljö hos 
Betongindustri AB, samt utvärdering av systemet med hjälp av olika mätmetoder.  

o Fas 5 – Till sist de slutsatser som har dragits under projektets gång. 
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2. Förstudie 

Fas 1 

2 Förstudie 
För att få bättre kunskap om hur företag hanterar sin fordonsflotta och kunna definiera vad ett 
Fleet Management system (i fortsättningen FMS) är genomfördes flera studiebesök på lokala 
företag i Göteborg. Förstudien var även avsedd som marknadsundersökning för att kunna veta 
hur ett FMS skulle designas. 

Syftet med undersökningen har varit att få en bättre uppfattning hur personalen på kontoret 
hanterar informationen som ska vidare ut till fordonen och hur sedan förarna hanterar samma 
information. Med andra ord hur någon form av orderhantering fungerar. Intressant var också 
hur deras trafikledning fungerar och vilken information som krävs för att kunna hantera 
fordonsflottan på ett effektivt sätt.  

Frågorna (se bilaga 1) som använts i förstudien har varit mycket öppna för att ge personalen 
på företagen möjligheten att berätta så mycket som möjligt om hur just deras verksamhet 
fungerar. Detta för att minimera risken att ställa ledande frågor och endast få begräsade svar. 
Samtalen har kretsat kring ett antal huvudfrågor: 

- Företagsverksamhet 
- Dagens system 

o Informationsflöde (från beställning till utfört uppdrag) 
o Kommunikation (Mobitex, GSM, GPRS, telefoni) 
o Brister  

- Säkerhet och Miljö 
- Ny teknik 

 

För att inte begränsas till någon specifik bransch har så många olika företag som möjligt 
besökts, kravet har dock varit att deras verksamhet på något sätt ska beröra en fordonsflotta. 
Totalt besöktes 15 företag utspridda på dessa branscher. 

2 x Logistikföretag 
3 x Åkeri 
1 x Serviceföretag  
3 x Anläggningsföretag  
2 x Entreprenadföretag 
3 x Budfirmor 
1 x Bussbolag 

 

Målet var att besöka lika många företag i varje bransch men på grund av att företagen i regel 
är mycket upptagna och svåra att boka upp för intervjuer blev spridningen som den blev. 

2.1 Informationsflöde 
Förstudien lade grunden till resten av projektet och sammanfattningsvis kan branscherna 
beskrivas som nedan. 

Informationsflödena skiljer sig lite åt i de olika verksamhetsområdena, men i det stora hela är 
det ganska lika, se Figur 2.1. Oftast handlar det om att en kund hör av sig till 
ordermottagningen på företaget, denne registrerar ordern på papper eller i ett datasystem, för 
att sedan kontakta föraren på olika sätt.  
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Det mest använda redskapet är utan tvekan mobiltelefonen, då både tal och text kan förmedlas 
på ett smidigt och lättillgängligt sätt. Även Mobitex förekommer för att skicka information i 
textformat. Utrustning och trafikkostnaderna skiljer sig sedan åt beroende på vad de har fått 
för avtal med teleleverantören. Idag använder de flesta Telia på grund av att de har bäst 
täckning i glesbebyggda områden samt att Telia tillhandahåller Mobitex-tjänster (via 
Mulitcom Security AB). Kunderna värdesätter även att kunna vända sig direkt till nätägaren 
när ett eventuellt problem uppstår. 

Feedback 

I bilaga 2 följer en längre om mer utförlig sammanfattning över de branscher som besöktes, 
samt designförslag om vad ett eventuellt system skulle kunna innehålla för respektive 
bransch. Under vissa besök har företagen kommit med egna idéer om hur ett FMS skulle 
kunna se ut för dem och även detta har sammanfattats.  

2.2 Slutsatser från förstudien 
Någon exakt definition av vad ett FMS är finns inte i dagsläget utan alla har sin egen 
definition. Sammantaget anser vi att det mynnar till definitionen: 

Fleet Management innebär att samordna och organisera sin 
fordonsflotta på ett effektivt sätt, så att man med befintlig kapacitet 
kan öka sina affärer och utnyttjandegrad och därmed vara mer 
kostnadseffektiva. 

De flesta av de besökta företagen har uppfattningen att nya tekniska lösningar är dyra och har 
svårt att se behovet i sin egen organisation. Denna uppfattning kan härstamma från att många 
system på marknaden är mycket avancerade och innehåller många funktioner och 
tillämpningar, som de egentligen inte har något behov av. Det gäller att designa ett system 
som är anpassat till kundens behov och får inte bli någon överdrift. Ett sådant system ska 
innehålla funktioner med en tydlig anknytning till deras verksamhet och ska vara enkelt att 
använda.  

Firmor med kortare och snabbare leveranser försöker effektivisera sina körningar och 
maximera beläggningen på fordonen, även här är det en fråga om försiktigt tänkande när det 
gäller nyinvesteringar. Företagen vill gärna se en snabb avkastning som betalar investeringen 
på en kort tid. 

De flesta företags FMS har vuxit fram genom åren och sitter i ryggraden på dem som kan det, 
viket oftast är trafikplanerarna. Endast ett fåtal företag har reflekterat och funderat över hur de 

Figur 2.1 Generellt informationsflöde. 

Orderinfo. Debitering 

kund Ordermot. Förare och fordon 

Datasystem 

Trafikledn. 

Ordercentralen
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kan lösa sina problem genom tekniska lösningar. Nästan alla är dock intresserade av nya 
lösningar bara det inte kostar pengar. 

Då majoriteten av företagen använder sig av GSM (Global System for Mobile 
communication), SMS (Short Message Service) och Mobitex i sin dagliga kommunikation 
tycker vi att det borde finnas stora utgifter som kan minskas med ett kommunikationssystem 
via GPRS (General Packet Radio Service), se kap. 4.2.1. Trafik- och samtalskostnaderna 
varierar givetvis mellan företagen men är vissa fall så hög som 500 000 SEK/år. Kostnaderna 
är relaterade till företagens storlek och var de opererar. Ett företag som har fordon nere på 
kontinenten har betydligt högre kostnader än ett företag som bara opererar lokalt.  

2.2.1 Brister i dagens system 
I föregående stycke nämndes att de flesta FMS har vuxit fram över en längre tid vilket både 
kan vara bra och dåligt. Bra för att företaget och trafikplanerarna har rutin och vet hur saker 
och ting fungerar men dåligt då de kanske kör fast i rutiner som kan vara svåra att bryta. Att 
få företagen att tänka i nya och vidare banor kan vara svårt nog och att sedan få dem att öppna 
ögonen för nyinvesteringar och utveckling är en riktigt stor utmaning. 

Under intervjuerna har det framgått att vissa företag har testat något system någon gång men 
att systemen har varit allt för krångliga, vilket inte passar förarna. De jobbar med att lasta, 
köra och lossa fordonen, de är inte några dataingenjörer. Ett enkelt och lättanvänt system är 
önskemålen från de företag som är på framkanten av den tekniska utvecklingen. 

2.2.2 Ny teknik 
Trots att många företag inte säger sig ha någon nytta av att uppdatera sina system och att det 
fram tills idag har fungerat utmärkt, medger de att all information om fordonen är intressant 
till rätt pris. Dock handlar det om att lägga ner tid på att behandla informationen och att 
förädla den till något användbart. 

Nedan kan ses hur de olika branscherna prioriterar informationen ifall de väljer att 
nyinvestera. 
Tabell 2.1 Branschernas prioritering vid nyinvestering. 

Branscher Kom.lösn. idag Positionering Fordonsdata Säkerhet Fordonsstatus 

Logistikf. GSM, Mobitex 1 4 3 2 

Åkerier GSM, SMS 1 3 4 2 

Servicef. GSM, komradio 1 3 4 2 

Anläggningsf. GSM, komradio 1 3 4 2 

Entreprenadf. GSM, komradio 1 4 3 2 

Budfirmor GSM, SMS, komradio 1 3 4 2 

Bussbolag GSM 1 3 4 2 

Positionering 
Positionering av fordonen på en karta är den främsta applikationen företagen önskar sig (även 
de som inte säger att de har någon nytta av det), detta beror förmodligen på att de upplever att 
den informationen är lätt att tillgodogöra sig, kanske inte alltid för att effektivisera sina 
körningar utan även för att öka trygghetskänslan genom vetskap om vart fordonen är. 
Företagen som är intresserade av GPS-positionering är oroliga att deras anställda ska ta 
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avstånd från företaget och anklaga dem för att övervaka sina anställda, de liknar det med som 
att ”stå på kontoret och titta över axeln”. 

Alla branscher är inte i behov av att se fordonens positioner i realtid, kanske skickas 
positionerna med längre intervall med en tidstämpel, till exempel vid linjetransporter. På så 
sätt kan de stämma av om fordonen håller tidtabellen eller om det har skett någon avvikelse. 
Denna funktion kanske inte ens behöver vara kopplad till ett kartinterface utan kan vara 
designad så att positionering syftar till kontrollpunkter eller orter och med tidstämpeln i ett 
ark. 

Status 
Även information om fordonens status är aktuellt. Har trafikplanerarna mer kännedom om 
fordonens status, ifall de är upptagna, lossar, fikar eller är tillgängliga för ny körning, kan de 
lättare planera in nya körningarna. Syftet med informationen är inte att ”bevaka” sina 
anställda utan för att underlätta trafikplaneringen och öka beläggningen på fordonen. 

Fordonsdata 
På tredjeplats kommer önskemål om fordonsdata. Inget företag har uttryckligen begärt detta 
eller visat något större intresse, dock säger de att det kan vara intressant ifall man vet vad man 
ska göra med informationen, hur man förädlar den till användbar data. 

Framför allt måste man utreda vilken information som kan vara av intresse, kanske vill 
företagen få mer information om förarnas körstilar så att de kan få förarna att tänka mer 
ekonomiskt. Kanske vill de veta emissioner, miltal, oljetryck och andra uppgifter som kan 
användas för att diagnostisera och förutse fel på fordonen. 

Mycket av denna information kan plockas ut från CAN1-bussen (Controller Area Network) 
som finns i alla moderna fordon.  

Säkerhet och miljö 
De flesta av företagen som deltagit i intervjuerna har skaffat sig ISO-certifiering för miljön 
och de övriga företagen jobbar på sin certifiering. Anledningen till att de ISO-certifierar sig är 
att Göteborg stad har så kallade miljözoner i de centrala områdena och om inte fordonet 
uppfyller miljökraven får de inte köra där. Att vara ISO-certifierad kan också vara ett sätt att 
framstå som mer attraktiv för kunder. 

Fordonens miljöbelastning kan vara av intresse för företagen som en mjuk parameter i 
konkurrenssyfte. Dock kan miljöbelastningen vara svår att mäta då bränsleförbrukningen 
varierar väldigt mycket beroende på årstid och väderlek, samt hur de olika förarna kör.  

Emissionsfrågan är intressant men efterfrågan av att veta fordonets utsläpp är än så länge 
begränsad. Av de femton företag vi har besökt är det endast ett företag som tycker att det vore 
intressant att veta vad deras fordon har för emissionsvärden. Därför anser vi att det inte 
aktuellt i dagsläget att inkludera en sådan funktion i en grundlösning för ett FMS. Däremot 
bör en sådan funktion kunna inkluderas i en framtida version eftersom samhället ständigt 
ställer högre krav på fordonen som färdas på våra vägar. 

När det kommer till någon sorts larmfunktion är det mer möjligheten att spåra eventuella 
stulna fordon som är aktuellt, vilket leder oss tillbaka till frågan om positioneringstjänster. 

                                                 
1 CAN-protokollet är en ISO-standard (ISO 11898-1) för seriell datakommunikation. Protokollet är speciellt 
utvecklat för applikationer inom fordonsindustrin.  

 6



2. Förstudie 

Att kunna positionera sina fordon exakt kan vara av stor vikt vid miljöfarliga transporter, så 
att de vid ett olyckstillfälle snabbt kan meddela den berörda räddningstjänsten. 

Att installera ett eventuellt personlarm för förare kan vara aktuellt beroende på transportslag. 
Idag ställer till exempel vissa kunder kravet att de ska kunna se exakt var fordonet befinner 
sig ifall fordonet skulle kapas eller utsättas för hot, då kan positionen skickas direkt till polis 
och kund. Känsliga transporter kan vara el-utrustning, mediciner, alkohol, etc. 

2.3 Finansiering/investering 
Av de företag som går i investeringstankar är majoriteten överens om att de skulle köpa 
systemet/tekniken på en sorts leasing eller avbetalning. Den största anledningen till detta är att 
de på så sätt inte behöver stå för reparationer själva och att de får uppdateringar och service av 
systemet under avtalstiden. Ytterligare en anledning är att det kan uppstå vissa barnsjukdomar 
i systemet och då de själva inte har några dataingenjörer anställda underlättas 
systemunderhållningen och integrationen ifall systemleverantören ansvarar för driftkvaliteten. 

Åsikterna kring investeringsupplägg skiljer sig dock mellan företagen, detta beror inte på 
vilken bransch de tillhör utan snarare på företagskulturen, ifall de är vana med en snabb 
återbetalning av investeringen eller om det ses på en längre tidsperiod. 

2.4 Projektförslag baserat på förstudie 
Med hänsyn till resultatet från förstudien sågs två möjliga utvecklingar på projektet. I de två 
nedanstående tabellerna redovisas tänkbara system. 

1. En totallösning där systemet innehåller ett ordersystem med positioneringssystem 
integrerat med databas över fordonsflotta och personal. Systemet kräver att fordonen 
är utrustade med fordonsdatorer med display (se Tabell 2.2). 

Tabell 2.2 FMS Design 1. 

 

Funktion Motivering 

Ett ordersystem - System som snabbt kan placera ut en order på ett fordon 
- Minska pappersarbete för kontorspersonalen 
- Kopplat till fordonens position och status för ett effektivt och 

automatiskt val av förare 

Realtidspositionering, GPS - Förutspå ankomst 
- Minimera bränsleförbrukning 
- Att veta bilarnas position underlättar planeringen av kommande 

körningar 
- Trygghet 

Status på fordonet/föraren - Underlättar för trafikledarna att veta vad föraren gör och om 
denne är redo för nytt uppdrag 

- Förenklar kommunikationen mellan trafikledningscentralen och 
fordonen 

Fordonsdator 

 

- Föraren kan ange status 
- Snabb klarrapportering 
- Minska telefon- och radiokommunikation 
- Minska SMS-skrivandet 
- Karta och vägbeskrivning 
- En körjournal för att veta om en förare har tid kvar att kunna ta 

en långkörning 
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2. Ett lättare kartverktyg som kan användas som stöd för trafikledning på företag som har 
ett fungerande ordersystem. Fordonen ska kunna ange status för att underlätta 
trafikledning (se Tabell 2.3).  

Tabell 2.3 FMS Design 2. 

Funktion Motivering 

Realtidspositionering, GPS - Förutspå ankomst  
- Trafikledarna får bättre kontroll över sin fordonsflotta 
- Trafikledarna slipper ringa runt och fråga var bilarna är 
- Trafikledaren slipper ringa runt och fråga om fordonen är 

lediga, eftersom förarna kan avlägga status själva 
- Trygghet 

Statusknappar i fordonet - Ledig, upptagen eller rast är förslag på status som skulle kunna 
underlätta trafikledarnas arbete 

2.4.1 Utvärdering och beslut 
För att både anpassa projektet efter en begränsad tidsram och omfatta så bred marknad som 
möjligt tog projektet en riktning mot designalternativ två, det vill säga att vi prioriterade 
positionering av fordonen samt ett interface så att föraren kan ange sin och fordonets status.  

Baserat på funktioner som tas upp i Tabell 2.3 beslutas att Host Mobility AB:s telematikdator 
MX-2 skall används i FMS:et. Detta innebär att den trådlösa kommunikationen kommer att 
ske via GPRS då telematikdatorn är utrustad med ett GPRS-modem. 

En mer utförlig beskrivning av systemet följer i nästa avsnitt. 
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Fas 2 

3 Fleet Management Systemet 
För att få en bättre överblick och ha en grund att jobba efter skapades en kravspecifikation 
baserad på slutsatser från förstudien. Denna kan sammanfattas till några punkter. 

- Webblösning för testimplementering 

o Utveckla ett grafiskt stödsystem för transportledarna 

o Autentisering, behörighetsnivåer 

o Hämta information från databas 

- Fordonsutrustning, MX-2 

o Status ska kunna anges 

o Position fås via GPS 

o Data skickas via GPRS 

o Skicka data minst två gånger per minut 

- Databas 

o Ta emot data från fordon 

o Lagra fordonens positioner 

o Lagra företagsspecifik information 

För en utförligare beskrivning finns kravspecifikationen som användes under projektets gång 
bifogad i bilaga 3. 

3.1 Systembeskrivning 
En GPS-mottagare används för att ta emot positionsdata från satelliter, vilken behandlas i 
telematikdatorn tillsammans med övrig information. Detta skickas sedan via GPRS till 
operatörens nät för att länkas ut till en databas via Internet. Slutanvändarna kan sedan 
kontakta databasen och webbsystemet för att tillgodogöra sig informationen på ett smidigt 
sätt. Se Figur 3.1 för en grafisk beskrivning av systemet. 



3. Fleet Management Systemet 

 10

 
 

Figur 3.1 FMS-beskrivning 

3.2 Mål med systemet 
Vad vinns då på att låta maskinerna ”prata” direkt med varandra istället för att göra jobbet 
själva? Hela systemet går ut på att låta telematikdatorn skicka in uppgifter som sedan lätt kan 
nås ifall någon skulle behöva dem. 

Idag finns det redan funktioner för privatbilar som kontaktar närliggande larmcentraler och 
verkstäder ifall airbagen utlöses eller ifall bilen får problem ute på vägen. Att på detta sätt 
underlätta, komplettera och assistera föraren gör dennes arbetsmiljö bättre och säkrare. Hur 
kan då informationen om yrkesfordonen som rullar på vägarna utnyttjas på samma sätt? 

Genom att samla data från fordonen om bensinförbrukning, körsträcka, oljetryck och andra 
intressanta data, som sedan kan förädlas och användas för att diagnostisera slitage eller fel på 
fordonen, kan onödiga stilleståndstider förebyggas och servicearbetet underlätta på fordonen. 
[W:1] 

Detta är några aspekter på hur ett sådant system kan användas för att underlätta arbetet med 
fordonen. När det sedan kommer till förarnas arbetsmiljö är förhoppningarna på ett FMS som 
använder positioneringsdata följande [W:2]: 

- Sänkta kostnader genom bättre resursutnyttjande. Bättre resursutnyttjande sparar tid, 
och tid är pengar.  

- Höjd servicegrad. Besked kan lämnas direkt till kund vid förfrågan var dennes last är. 
Transportledaren kan lättare förutsäga förseningar och mer korrekt meddela nästa 
kund om kommande leveranser. 

- Internkommunikationen förbättras utan att personalen behöver göra någonting alls. 
Efterfrågas informationen så finns den i systemet, om den inte behövs vid ett speciellt 
tillfälle är det ingen som belastar personalen med den. Stressmoment reduceras, 
alternativt elimineras. 



4. Tekniker 

4 Tekniker 
Vad är det då för tekniker som ligger bakom de två nyckelfaktorerna i FMS:et, det vill säga 
positioneringen och överföringen av data. I detta avsnitt diskuteras de bakomliggande 
tekniska aspekterna för just dessa två. 

4.1 Positionering 
Att veta var man är har varit ett mänskligt behov sedan vi blev ett resande folk. Tidigare 
skedde positionering med karta, sextant, kompass och på senare år med GPS (Global 
Positioning System). Sedan amerikanska försvaret upprättade ett system av satelliter som 
kretsar runt jorden har GPS övertagit rollen som ett lätthanterligt referenssystem, vilket lätt 
kan implementeras i ett digitalt kartverktyg, eller bara användas som stöd till papperskartan. 

Nedan kommer GPS-tekniken som används samt alternativa positioneringslösningar att 
diskuteras. 

4.1.1 Koordinater 
Jordytan är indelad i ett koordinatsystem där longitud utgör x-axeln och latitud utgör y-axeln. 
Longituden är uppdelad i 360o från Greenwich och sträcker sig i x-led jorden runt. Latituden 
är uppdelad i 90o från jordens ekvator, negativt och positivt till respektive pol. 

Varje grad är uppdelad i 60 minuter, varje minut i 60 sekunder och varje sekund i ännu finare 
nivåer. Genom att gå noggrannare och noggrannare kan en position återges väldigt exakt. 

Olika kartprojiceringar kan användas vilket resulterar i olika referenssystem. Oftast väljs 
projiceringsmodell (Figur 4.1) efter hur området som man vill ha projicerad på kartan ser ut. 
Figur 4.2 visar olika kartprojektioner. Sverige använder sig till exempel av en transversal 
cylinderprojektion, eftersom dess medelmeridian kan placeras så att den går igenom nästan 
hela Sverige. 

 
Figur 4.1 a) Azimutal- b) Cylindrisk- c) Transversal cylindrisk- d) Konisk projektion [L:1]. 

 

 

Figur 4.2 Visar projektionen i planet med azimutal-, cylindrisk och konisk projektion [L:1]. 

I Sverige används ett lokalt referenssystem som heter RT 902 och är beräknad på ellipsoiden 
Bessel 1841 som använder Gauss-Krügers transversala cylinderprojektion. Medelmeridianen 

oligger på 15 48’29’’ och anger var cylindern tangerar jordellipsoiden. Ju längre österut och 
                                                 
2 Rikets Triangelnät 1990. 
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västerut i Sverige man kommer ifrån denna meridian ju större blir avvikelsen från den exakt
positionen. Därför har det även utvecklats ytterligare 12 lokala referenssystem i Sverige för 
att bibehålla noggrannheten i hela landet [L:1]. 

När det kommer till GPS-systemet använder det sig av ett ref

a 

erenssystem som heter WGS 84 

rapport. 

4.1.2 GPS 
GPS-sy lliter (ytterligare tre passiva i reserv), fördelade på sex 

 

nvända 

 med fyra atomur. Genom att synkronisera klockorna på satelliterna 
t 

r [L:1]. 

(World Geodetic System -84) som är baserat på ett ITRF-system3 (International Terrestrial 
Reference Frame). I vissa fall måste koordinater transformeras om mellan olika system, till 
exempel ifall GPS-koordinater ska passa in på en karta som är baserad på ett lokalt 
referenssystem. Hur olika konverteringar går till kommer inte att behandlas i denna 

Den karta som använts i projektet är baserad på WGS 84, vilket innebar att någon 
transformering från GPS-systemet inte behövde göras. 

stemet består av 24 aktiva sate
höjdplan (på cirka 20 200 km höjd), och fem basstationer på jordytan (spridda runt ekvatorn).
Satelliternas banor är ordnade på ett sådant sätt att om det finns fri sikt 15o ovanför horisonten 
och uppåt kan alltid användaren komma i kontakt med minst fyra satelliter samtidigt. Då 
satelliterna når sitt zenit på 55o syd och nord, vilket gör att det i extrema nord- och 
sydpositioner kan vara svårare att få kontakt med satelliterna, dock ska man kunna a
GPS-systemet globalt. 

Varje satellit är utrustad
med varandra och markstationerna har alla stationerna samma referenstid, vilket möjliggör at
avståndet mellan dem kan beräknas. Mätningen som görs då avståndet4 mellan satelliterna och 
mottagaren beräknas kallas kodmätning. Genom att räkna på hur långt avstånd signalerna5 har 
färdats från respektive satellit kan mottagarens position fås fram. [L:1]. Med mottagning från 
fyra satelliter kan den sökta positionen beräknas enligt Ekv. 4.1. 
Ekv. 4.1 Ekvation för att beräkna sökt position med hjälp av fyra satellite

( ) ( ) ( ) ( )22222 btcZZYYXX −∆=−+−+−  iiii

- t är tidsskillnaden för satellit i 

c 

lla koordinater för användaren) 

GPS-systemet använder sig av envägskommunikation, detta innebär att satelliterna endast 
d, 

 deras 

 

för mer information om hur mjukvaran jobbar.  
                                                

∆

- är ljusets hastighet (3*108 m/s) 

- X, Y, Z obekanta variabler (aktue

- Xi, Yi, Zi kända variabler (aktuella koordinater för satellit i) 

- b (klockfelet) 

skickar ut data till användaren och att de inte tar emot något. Variabler som longitud, latitu
höjd och hastighet (i x- och y-led) räknas ut hos mottagaren med hjälp av de data GPS-
systemet bistår med. Genom att utrusta fordon med en GPS-mottagare kan vi få reda på
positioner och hastigheter. Att på detta sätt använda sig av endast en mottagare kallas absolut 
mätning och ger en felmarginal på cirka 10 meter i dagsläget. Det är positionsinformation som
används i MX-2 för att avgöra ifall fordonet rör på sig och var den befinner sig, se kap. 5.2.5 

 
3 Referenssytem som spänner över hela jorden. 
4 Pseudoavstånd – ett ungefärligt avståndsvärde. 
5 Signalerna färdas med ljusets hastighet. 
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Olika typer av GPS-system 
På dagens marknad finns flera typer av GPS-system och vissa erbjuder bättre noggrannhet än 

 använts i FMS:et. Dock är det inte nödvändigt att ha en högre 
rdonen, eftersom det är fullt tillräckligt för att tydligt kunna 

 

 

Ett alte sitionering kan vara att använda sig av positionering i GSM- eller 
3G-nät

tity). Och genom att veta basstationens position vet man även mobilens 

.3 

å 

r att beräkna 

 möjligheter. 

d 
vän  skillnader 

terna, fast i detta fall från omkringliggande BTS:er, se Figur 

                                                

det vanliga GPS-systemet som
noggrannhet än 10 meter på fo
visa vilken väg de färdas på och var de befinner sig. Några alternativa GPS-system som ger en
högre noggrannhet är (de två senare är under utveckling) [W:3]: 

- Differential GPS – Använder en referenspunkt på jordytan för att öka noggrannheten 
till ett par meter 

- Carrier-phase GPS – Använder en högre signalfrekvens som ska gör det möjligt att 
erbjuda en noggrannhet ner på 3 till 4 millimeter 

- Assisted GPS – Nästan som DGPS men för större områden (vissa förhoppningar om
global täckning) 

4.1.3 Positionering i 2G och 3G 
rnativ till GPS-po
et.  

Den enklaste metoden för att ”positionera” är COO (Cell Of Origin) och går ut på att 
kontrollera i vilken cell MS (Mobile Station) befinner sig med hjälp av CGI-numret6 (Cell 
Global Iden
ungefärliga position. Denna tjänst kräver ingen extra utbyggnad av den befintliga 
infrastrukturen och ger en positionsuppgift med stor felmarginal. 

En annan metod som används i 2G-nätet är en vidareutveckling från 
COO och kallas CGI-TA, där TA7 (Timing Advance) är känd hos 
basstationen och indikerar förseningen i luftgränssnittet, se Figur 4

Figur 4.3 Positionering i 
2G & 3G. 

alt 1. På så sätt fås en grov uppskattning på hur långt ifrån BTS:en 
(Base Transceiver Station) den mobila enheten befinner sig, detta d
inte alla klockor i systemet är exakt synkroniserade. 

I 3G-nätet används bara CGI för att identifiera aktuell cell, denna 
information kompletteras med polygondataset som innehåller en 
noggrannare cellbeskrivning. Denna används sedan fö
mobilens position. 

Det är de två senaste beskrivna teknikerna som mobiloperatörerna i 
Sverige använder sig av för positionering i 2G och 3G, dock finns 
det ytterligare några

Ett annat alternativ är att använda sig av E-OTD (Enhanced Observe
triangulera positionen nästan på samma sätt som i GPS-systemet an
mellan ankomsttiderna från satelli

Time Difference) och 
der sig av

4.3, alt 2. Här får man inte heller någon exakt skärningspunkt på grund av felmarginaler i 
tiden [A:1].  

 
6 CGI-numret tas fram genom kombinationen MCC-MNC-LAC-CI, där MCC är Mobile Country Code, MNC är 
Mobile Network Code, LAC är Location Area Code och CI är Cell Identity. 
7 För synkronisering så att paketet, som skickas med hjälp av TDMA, ska komma rätt i sin tidslucka använder 
man sig av timing advance. Den MS som ligger längst bort skickar sitt paket tidigare än de som ligger närmare. 
BTS anger TA för MS. 
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E-OTD utvecklas främst i USA då deras FCC (Federal Communications Commission) har
bestämt att de

 
 flesta SOS-samtal i framtiden ska kunna lokaliseras i noggrannhet på 150 fot 

marknaden inte har visat tillräckligt intresse. Detta system skulle kräva 
tt 

Felmarginalerna i position för positionering i GSM/3G-nätet är stor, detta på grund av 
tt alla klockor i mobila enheter och basstationer inte är exakt 

inder 
garen, 

het på positionen fås. I GSM-nätet skiljer sig cellstorlekarna åt från 

 

Fördelen med denna typ av positionering är att man slipper investera i hårdvara för att kunna 
enda som behövs är en mobiltelefon. Positioneringen fungerar 

 
oggrannhet kan inte accepteras i 

När information överförs från telematikdatorn till webbsystem måste det ske via ett 
luftin else. I telematikdatorn används ett GPRS-

PRS-

                                                

(~45 meter) [W:4]. 

Anledningen till att inte detta system har varit aktuellt för implementering i Sverige och 
övriga Europa är att 
omfattande uppgraderingar av hårdvaran som skulle kosta allt för mycket. Anledningen a
detta system är aktuellt i USA är just kraven från FCC, antingen anpassar sig operatörerna 
eller så betalar de dryga böter till staten. [P:1] 

Noggrannheten 

cellstorleken och a
synkroniserade med varandra. Även radioskuggor som uppstår på grund av objekt och h
som ligger mellan sändare och mottagare, vilket gör att signalstyrkan varierar hos motta
detta kallas skuggfädning8. Vid flervägsutbredning uppstår istället en Rayleigh-fädning9 som 
gör saken ännu svårare.  

Allmänt om noggrannheten kan sägas att ju mindre cellerna är som används för att lokalisera 
en MS ju bättre noggrann
35 km i glesbygdsområden till 100 m i tätbefolkade områden som till exempel en stadskärna, 
vilket ger en stor skillnad mellan cellstorleken [A:2]. Noggrannheten i en stadskärna varierar 
mellan 50-300 m, utanför stadskärnan: 300 m till 2 km och på landsbygden: 1-3 km. I 3G-
nätet fördubblas noggrannheten [W:5]. Denna felmarginal bedöms som allt för stor för 
FMS:et, kanske att positioneringen i mobilnät kan bli aktuell ifall noggrannheten blir bättre än
50 meter. 

Fördelar och nackdelar 

ta emot en GPS-signal, det 
även inomhus till skillnad från GPS-systemet. 

Nackdelarna är ju att positioneringsuppgifterna kan avvika relativt kraftigt från den riktiga
positionen, samt att storleken på avvikelsen varierar. Denna n
FMS:et, men för att på ett enkelt sätt kunna skaffa sig en grov uppfattning om fordonens 
ungefärliga position är ett sådant system tillräckligt. 

4.2 Trådlös kommunikation 

terface, det vill säga genom en trådlös förbind
modem för att skicka den data som ska distribueras (se kap. 5.2.5). Nedan kommer G
tekniken och alternativa lösningar att tas upp. 

 
8 Frekvensfunktionen varierar med tiden vilket leder till att signalstyrkan hos mottagaren kan variera kraftigt. 
9 Uppstår då signalen har reflekterats mot föremål i närområdet och bidragit till att samma signal anländer vid 
olika tidpunkter och i olika fas till mottagaren, vilket gör att signalerna ibland samverkar och ibland motverkar 
varandra. 

 14



4. Tekniker 

4.2.1 GPRS 
GPRS är en standard för att skicka data över GSM-nätet, m
går under benämningen 2.5G. 2.5G tillåter tal via vanlig
GSM-kanaler (kretskopplade) och att data skickas via 
paketkopplade kanaler. Skillnaden mellan krets- (CS – 
Circuit Switched) och paketkopplat (PS – Packet Switched) 
nätverk illustreras i Figur 4.4.  

en 
a 

et 
ensbanden 

Det är endast datapaket som skickas i FMS:et och således 
den delen som kommer att läggas tyngd på i detta avsnitt. D
svenska GSM-systemet använder sig idag av frekv
900 och 1800 MHz, så kallat dualband. 

GPRS-tekniken använder sig av TDMA-teknik10 (Time 
Division Multiple Access) som lämpar sig för digital 
signalöverföring. Denna metod går ut på att samtliga enheter 
har tillgång till hela signalbandbredden, dock tilldelas varje enhet korta tidsluckor som 
upprepas periodiskt. Varje användare kan ha tillgång till flera tidsluckor per period. 

Figur 4.4 Illustrerar skillnaden 
mellan krets- och paketkopplad 
data. 

GPRS-standarden möjliggör en överföringshastighet på 9,05-13,4 kbps och kanal, en GPRS-
enhet kan ha flera kanaler öppna samtidigt (beroende på antal användare som samtidigt är 
aktiva i systemet) [L:2]. Här syftar kanaler på ovanstående tidsluckor. 

Det finns flera olika GPRS-klasser, beroende på hur uppkopplingen ska användas och vilken 
bandbredd som önskas, till exempel GPRS-klass 10 (4+2, 5). Denna benämning anger att 
klassen heter 10. 4+2 visar att upp till fyra tidsluckor kan användas för nedladdning och två 
för uppladdning. 5 anger maximalt antal tidsluckor som kan vara öppna samtidigt, hur de 
sedan fördelas spelar ingen roll [W:8]. Beroende på hur många tidsluckor som används 
samtidigt påverkas uppkopplingshastigheten, 9,05-13,4 kbps per tidslucka. Vilken GPRS-
klass man väljer att använda beror på vilka tillämpningar uppkopplingen sak användas till och 
vilken modul som utnyttjas. 

GSM-modemet (Siemens TC45) som används i MX-2 är av GPRS-klass 8, vilket innebär att 
en tidslucka är reserverad för uppladdning och fyra stycken är reserverade för nedladdning av 
data. TC45 stöder coding scheme11 CS-1, CS-2, CS-3 och CS-4. I Tabell 4.1 redovisas 
överföringshastigheterna för de olika kodningsscheman, den maximala överföringshastigheten 
är den teoretiskt högsta möjliga, i verkligheten är den betydligt lägre. 
Tabell 4.1 Kodningsscheman och överföringshastigheter [W:7]. 

Kodningsschema CS-1 CS-2 CS-3 CS-4 
Överföringshast. (kbps) 9,05 13,4 15,6 21,4 
Maximal datahastighet 
vid 8 tidsluckor (kbps) 

72,4 107,2 124,8 171,2 

 

För TC45 är den maximala nedladdningshastigheten 85,6 kbps och den maximala 
uppladdningshastigheten 21,4 kbps12 enligt CS-4 i Tabell 4.2.  

                                                 
10 Tidmultiplexeringsmetod. 
11 Beroende på kodningsschema (hur signalen är kodad) så möjliggörs olika överföringshastigheter. 
12 Bits (b) används för att ange överföringshastighet. 1kb = 1024 bitar. 1kbps innebär alltså att 1024 bitar kan 
överföras varje sekund. Byte (B) används för att beskriva datamängd. 
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Tabell 4.2 Överföringshastighet beroende på antal tidsluckor enligt TC45 specifikationen [A:3]. 

Kodningsschema  1 Tidslucka 2 Tidsluckor 4 Tidsluckor 
CS-1: 9.05 kbps 18.1 kbps 36.2 kbps 
CS-2: 13.4 kbps 26.8 kbps  53.6 kbps 
CS-3: 15.6 kbps  31.2 kbps 62.4 kbps 
CS-4: 21.4 kbps  42.8 kbps 85.6 kbps 

Överföring – paketkopplad data 
De datapaket som skickas i tidsluckorna måste vara uppbyggda på ett speciellt sätt för att de 
ska kunna tas emot och hanteras rätt. I det stora hela kan det beskrivas som om att systemet 
delar upp ett stort paket i mindre delar och sedan skickar dem individuellt. Paketen behöver 
inte gå samma väg till mottagaren, huvudsaken är att de kommer fram. När de väl har nått 
mottagaren sätts de ihop i rätt ordning så att paketet är en exakt kopia av det som skickades, 
detta kallas paketkopplad dataöverföring. 

Denna rapport kommer inte att gå djupare in på protokoll och regler i telefonsystem utan 
läsaren hänvisas egna studier ifall intresse finns. 

Varför GPRS? 
Med vetskap om vilken typ av data som kommer att skickas och med vilken frekvens det sker 
i FMS:et anser vi att man bör basera datatrafiken på GPRS eftersom det är mest ekonomiskt 
och lätthanterligt i dagens läge. Om vi sätter GPRS i proportion med övriga aktuella tekniker 
framstår detta som klart. Operatörer idag tar betalt per skickat SMS, ifall man nu väljer att 
överföra data som text i ett sådant. Den höga frekvensen av skickade meddelanden kommer 
att innebära höga trafikkostnader. I UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) 
är kostnaderna satta i proportion till hur mycket data som skickas, dock finns det inget behov i 
FMS:et av den höga överföringshastigheten som erbjuds och så är dess täckningsgrad i 
dagsläget bristfällig.  

Likt UMTS tar GPRS hänsyn till skickad datamängd, inte anslutningstiden, och där flera 
operatörer idag erbjuder speciellt förmånliga telematikabonnemang, där endast dataöverföring 
är tillåten. Detta och operatörernas höga täckningsgrad (likvärdigt med GSM-täckningen) 
bidrar till att detta är det mest attraktiva systemet att använda i det tänkta FMS:et. 
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Skicka data via GPRS 
För att GPRS skulle kunna integreras med det befintliga GSM-systemet inkluderades så 
kallade GPRS Support Nodes, dessa är ansvariga för leverans och routing av paket mellan MS 
och PDN (Packet Data Network). Se Figur 4.5 för en förenklad systemöversikt. 

Det första MS gör när den ansluts till nätet är att kontakta sin APN13 (Access Point Name) och 
göra en så kallad GPRS-attach. Detta upprättar en förbindelse till nätet som tillhör 
mobiloperatören, där en behörighetskontroll sker och abonnemangsuppgifter hämtas från 
operatörens HLR14 (Home Location Register). Användaruppgifterna kopieras från HLR till 
SGSN15 (Serving GPRS Support Node) som tilldelar enheten en P-TMSI16 (Packet 
Temporary Mobile Subscriber Identity), detta id-nummer är unikt inom ett routing area17 (för 
vissa operatörer globalt) och används sedan när nätet håller kontakten med enheten. HLR och 
GGSN (Gateway GPRS Support Node) står även i kontakt med varandra, detta för att GGSN 
ska kunna få reda på var i nätet MS befinner sig ifall det kommer ett paket från PDN som ska 
levereras till MS. 

                                                 

Figur 4.5 Förenkling av GPRS-systemet - från MS till användare. 

13 Det är mot den punkten som din mobiltelefon måste anslutas för att du ska kunna få tillgång till Internet över 
GPRS. Det logiska namn som anger operatörens GGSN, t.ex. internet.vodafone.se. 
14 Informationsbas där alla uppgifter om abonnemangsformer och avtal finns. 
15 SGSN ansvarar för kontakten mellan den mobila enheten och nätet (attach/detach och location management), 
samt hantera dataöverföringen inom dess serviceområde. 
16 En tillfällig identitet som är unik inom mobilens routing area. Det kan finnas fler routing areas i varje LA. 
17 Ett geografiskt område innehållande en eller flera BTS inom location area (LA). 
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Själva uppkopplingen sker bara en gång (förutsatt att förbindelsen inte bryts). Därefter 

 tidigare i rapporten används endast bandbredden då data skickas, detta görs 
18 en 

liga IP-paket 

ningen i Sverige är idag lika god som den vanliga GSM-täckningen, det vill säga 

n 

 eftersom det ansågs som fullt dugligt vid 

d på 70 % i GSM-nätet och har planer på ytterligare 

SM-täckning kan tydligt studeras på 

                                                

anpassas endast vilken basstation som GPRS-modulen ska använda, detta beslut tas i modulen 
genom att jämföra signalstyrkorna från de kringliggande basstationerna. Den mobila enheten 
”berättar” för nätet om dess nuvarande förbindelse och hur förbindelsen med omkringliggande 
basstationer ser ut, nätet jämför förbindelserna och vid behov byter då nätet basstation till en 
bättre. Denna process kallas handover, eller rättare sagt mobile assisted handover då mobilen 
hjälper till. 

Som nämnts
genom att GPRS-modulen skickar en PDP-context  (Packet Data Protocol) till basstation
som kontaktar SGSN. SGSN upprättar sedan en logisk länk till GGSN19 vidare till RAS 
(Remote Access Service) som står i kontakt med ISP (Internet Service Provider). När denna 
länk upprättas allokeras ett IP-nummer till den mobila enheten och en IP-tunnel skapas. 
Tunneln går via det så kallade GPRS core network. Ifall enheten skulle byta LA20 tunnlar 
nätet en ny förbindelse till den nya SGSN som enheten sedan kan ansluta till. 

GGSN har som uppgift att omvandla paketen som kommer från SGSN till van
och sedan skicka dem vidare ut på PDN.  

Täckning 
GPRS-täck
helt tillräcklig i de största delarna av södra Sverige och längs större vägar norröver. Det blir 
dock problem vid de tillfällen då systemet används på lite mer avlägsna platser där täckninge
är sämre. Vid dessa tillfällen finns det inget alternativ när det kommer till val av operatör, då 
det är TeliaSonera som har bäst täckning i Sverige.  

I FMS:et används Vodafones telematikabonnemang,
ett lokalt test i Göteborgsregionen.  

TeliaSonera har idag en täckningsgra
utbyggnad för att slutligen täcka 90 % av Sveriges yta. 

Skillnader mellan Vodafones, Tele2s och TeliaSoneras G
täckningskartorna i bilaga 4. 

 
18 Ett protokoll som används av utomstående nätverk som kommunicerar med GPRS-nätet. Innehåller 
information om sessionen som upprättas. 
19 GGSN tillhandahåller anslutningen mellan GPRS-nätverket och externa nätverk, till exempel Internet eller 
företagsnätverk. 
20 Benämning på det område som modulen befinner sig inom där basstationerna använder sig av samma BSC. 

 18



4. Tekniker 

Kostnader 
Här kommer i första hand faktorer som 
täckningsgrad att spela en stor roll. Finns det 
bara en operatör som kan tillhandahålla 
tjänsten blir man tvungen att använda sig av 
denna. I södra Sverige bör det dock inte vara 
några problem att välja mellan vad de olika 
operatörerna har att erbjuda. Aktuella 
operatörer som jämfördes är TeliaSonera, 
Vodafone och Tele2, vilka alla har olika 
telematik- eller dataabonnemang att erbjuda, 
se Tabell 4.3, 4.4 och 4.5. 

Vid jämförelse om vad operatörerna 
erbjuder märks att Vodafone flat är det mest 
fördelaktiga avtalet för vår tillämpning. Det 
som skiljer flat, time och volume åt är 
tilläggstjänsterna. 

Dock tillämpar Vodafone en avrundning 
uppåt till närmaste antal 10kB skickad data. 
Avrundningen gäller för varje GPRS-session 
som har initierats. Hur Tele2 och 
TeliaSonera hanterar sina sessioner tas ej 
upp i denna rapport, då inte deras 
abonnemang har använts. 

QoS 
En kommunikationskanal eller ett system 
brukar mätas i dess prestanda, vilket oftast 
betraktas i QoS (Quality of Service). 
Faktorer som kan påverka ett systems prestanda kan vara SNR (Signal to Noise Ratio), BER 
(Bit Error Ratio), prioritet, tillförlitlighet eller överföringshastighet. 

Tabell 4.3 Vodafoneabonnemang. 

Abonnemang flat time volume
Anslutningsavg. 195:- 195:- 195:- 
Månadsavg. 35:- 75:- 105:- 
Data    
Trafikavgift / MB 16:- 16:- 16:- 
Över 5 MB data 10:- 10:- 10:- 
Över 10 MB data 8:- 8:- 8:- 
Över 50 MB data 6:- 6:- 6:- 
Över 150 MB data 4:- 4:- 4:- 
 
Tabell 4.4 Tele2abonnemang. 

Abonnemang Låg Hög 
Inträdesavg. 295:- 295:- 
Månadsavg. 99:- 199:- 
Data   
Fria MB/månad 5 25 
Därefter per/MB 15:- 9:- 
 
Tabell 4.5 TeliaSoneraabonnemang. 

Abonnemang Telematik 
Inträdesavg. 200:- 
Månadsavg. 80:- 
Avgift/MB  
< 1 MB 12:80:- 
> 1 MB 8:80:- 

Det som sker vid en uppkoppling (PDP-context) är att operatören kontaktar sin HLR och ser 
vad för sorts abonnemang som används och vilka villkor som har angetts där. Dessa försöker 
sedan nätet följa så gott de går. Exakt hur detta går till kommer inte behandlas i denna rapport 
utan det konstateras bara att för FMS:er skulle till exempel prioritering av datapaketen vara en 
bra egenskap, det vill säga att svarstiden är så kort som möjligt. Även tillförlitlighet är en av 
nyckelvariablerna. 

4.2.2 Alternativa tekniker 
Givetvis finns det andra kommunikationsalternativ än GPRS att använda sig av. Det första 
systemet som utvecklades för att underlätta informationsflöde, genom att skicka datapaket till 
förare, var Mobitex. Detta har sedan utvecklats till allt mer komplicerade system, allt från att 
sköta tvåvägskommunikationen med förare via satellit till att använda GPRS-nätet för att 
underlätta och påskynda informationsflödet internt i organisationen. Nedan diskuteras lite om 
Mobitex då det systemet är det som riktar sig till samma marknad som det tänkta FMS:et och 
fungerar på liknande sätt. Först diskuteras Mobitex och sedan SMS. 
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Mobitex 
I dagsläget använder sig vissa logistikföretag av system där information skickas via ett system 
som heter Mobitex. Systemet utvecklades av Ericsson och Televerket 1986 och är ett mobilt 
system för överföring av data och text. Systemet i Sverige används för närvarande på 
frekvensbandet 80 MHz. Den låga frekvensen gynnar radiovågsutbredningen vilket gör att 
betydligt större områden täcks med Mobitex än med GSM. Dock erbjuder systemet en 
överföringshastighet på endast 1,2 kbps, vilket inte kan mäta sig med vad GPRS erbjuder. 
[W:9] 

Mobitex höga trafikavgift innebär att om användaren skickar mycket och ofta skenar 
kostnaderna snabbt iväg (Tabell 4.6). Även om man har ett abonnemang som tillåter stora 
trafikmängder bidrar kvartalsavgiften plus trafikavgiften att kostnaden blir relativt hög. 
Tabell 4.6 Mobitex-kostnader. 

Abonnemangsavgift (SEK) 80/S 80/L 80/R 
Inträdesavg.  320:- 900:- 290:- 
Kvartalsavg.  320:- 235:- 115:- 
     
Trafikavgifter (SEK)      
Uppkoppling kl 06 - 18 0,1918:- 0,0994:- 0,6758:- 
 kl 18 - 06 0,1128:- 0,0621:- 0,3433:- 
     
Data (per 6 tecken) kl 06 - 18 0,0406:- 0,0192:- 0,0429:- 
 kl 18 - 06 0,0271:- 0,0135:- 0,0321:- 

 

Dock går enskilda avtal att tecknas för Mobitex som möjliggör att ett obegränsat antal paket 
skickas till en fast kostnad. 

Multicom Security anger att täckningsgraden ska vara minst 92 % av Sveriges yta, men lokala 
variationer förekommer på grund av 
radioskuggor, reflektioner etc. 
Tillgängligheten ska ligga på minst 99 % 
enligt Mulitcom Security.  

Figur 4.6 Exempel på hur Mobitex kan 
användas i logistiklösningar [W:10]. 

De senaste åren har användandet av 
Mobitex-system växt ordentligt, främst i 
USA, där GSM-täckning är dålig över stora 
områden, samtidigt som l
sker över längre sträcker.  

I Figur 4.6

astbilstransporterna 

 ses likheterna med FMS:et. 

ar har 
Anledningen till likheten är att nyare 
tekniker och bättre överföringslösning
införts på i stor sett samma system som 
tidigare. 
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4. Tekniker 

SMS 
SMS-tjänster tillåter att skicka en uppsättning information av upp till 160 tecken. Dessa 
skickas via GSM-nätets signaleringssystem. Data som skickas via signaleringssystemet är 
varken paket- eller kretskopplad utan jämförs som en paging-tjänst21. Om meddelandet som 
skickats av någon anledning inte kan levereras (dålig täckning, avstängd MS) lagras det på 
nätets server ett tag innan paketet kastas, hur lång tid beror på operatören. 

När det kommer till överföringskostnader brukar debiteringen i regel ske per skickade SMS 
och inte för datamängden, det spelar ingen roll ifall användaren utnyttjar alla tillgängliga 
tecken eller om de bara skickar ett, det är ändå samma kostnad. Då ett krav på FMS:et är att 
skicka data två gånger i minuten anser vi att SMS-kostnaden kommer att bli för hög. 

Att via SMS skicka data kan vara aktuellt ifall systemet inte behöver uppdateras allt för 
frekvent, då det kanske rör sig om tio gånger per dag. SMS är därför inte ett alternativ för 
FMS:et. 

                                                 
21 Funktioner i nätet som användaren inte märker av, till exempel håller paging-tjänsterna reda på var MS är, 
hanterar bland annat hand over, samtalsuppkoppling, –underhåll och –avslut. 
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Fas 3 

5 Systemdesign 
Som en inledande del av systemdesignen kommer hårdvaran först att behandlas med hänsyn 
till de val som har gjorts baserade på resultatet från förstudien. 

Telematikdatorn har valts i kap. 2.4.1 baserad på hur systemet kommer att användas och vilka 
applikationer som ska stödjas. MX-2 blev stommen i hårdvarudesignen, all övrig hårdvara har 
valts med den i åtanke. 

5.1 Hårdvara  
Som tidigare nämnts i rapporten valdes Host Mobility AB:s telematikdator MX-2 att 
användas i det planerade FMS:et. Funktioner hos MX-2 som är väsentliga för denna 
systemlösning är: 

- GPRS-modul, Siemens TC45 

- GPS-modul 

- I/O från och med nu benämnt GPIO (General Purpose Input Output) 

Vidare kan nämnas att MX-2 har dubbla CAN-bussar, som visserligen inte används i 
examensarbetet men skulle kunna vara aktuella vid en vidareutveckling av systemet. MX-2 
har även en relativt sett billig konstruktion vilket gör den konkurrenskraftig gentemot andra 
telematikdatorer på marknaden. Mer information om MX-2 finns i produktbladet i bilaga 5.  

MX-2:s kontrollenheter består av två PIC:ar22 (Peripheral Interface Controller) vilka styr och 
sköter kommunikationen mellan GPRS-modulen, GPS-modulen och GPIO. Andra funktioner 
hos PIC:arna som är aktuella för detta system är kontrollen av power management23. 

Telematikdatorn är designad för att hantera mobila Java-applikationer i alla typer av fordon, 
allt från personbilar och lastbilar till grävmaskiner och båtar. Java-applikationerna ligger 
lagrade på GPRS-modulen och det är således där som applikationen körs. MX-2:s tåliga 
inkapsling möjliggör montering i tuffa klimat.  

Logiken för hur MX-2 arbetar (se Figur 5.1), bygger på att ett program exekveras på GPRS-
modulen och därifrån sköts kommunikation mot PIC:arna. PIC:arna arbetar enligt logiken 
Request-Reply. Med detta menas att mjukvaran på GPRS-modulen gör förfrågningar till 
PIC:arna och får ett svar tillbaka. En fråga kan till exempel vara vilken är den aktuella 
positionen som GPS-modulen levererar, en annan kan var vilken potential en viss GPIO har, 
hög eller låg. Ordet Request syftar även till att en begäran kan göras. En begäran kan vara att 
be PIC:arna tilldela en viss GPIO en viss potential, till exempel hög.  

                                                 
22 Styrenheter (mikrokontrollers) på MX-2. Kan jämföras med en vanlig dators CPU. 
23 Funktioner som styr strömförbrukningen. 
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Figur 5.1 Blockschema över mx2. 

5.1.1 GPRS - Siemens TC45 
MX-2 är utrustad med en Siemens TC45 GSM/GPRS-modul som arbetar på GSM 900 MHz 
och GSM 1800 MHz. Modulen programmeras med J2METM och klarar av att tolka AT-
kommandon24. AT-kommandon används för att kommunicera och ge instruktioner till 
modem, telefoner och annan teleutrustning. Siemens levererar färdiga Java-klasser som 
definierar hur AT-kommandon ska användas och skickas till modulen.  

TC45 är fysiskt ansluten till MX-2 med en 50 pinnars kontakt där kommunikationen sker över 
två binära seriella RS23225-ingångar. Ingångarna benämns enligt Siemens ASC026 och 
ASC127. ASC1 används idag för att sköta kommunikationen mellan TC45 och PIC:arna på 
MX-2. ASC0 utnyttjas till att koppla upp en konsol mot TC45 som gör att användaren kan 
integrera med enheten och skicka kommandon manuellt. 

 
24 Attention-kommandon. 
25 Standard för seriell kommunikation. 
26 Asynchronous Serial Controller 0. 
27 Asynchronous Serial Controller 1. 



5. Systemdesign 

 24

ar 
portplanerarna 

n 
rades 

ler 

5.1.2 Kablar och reglage 
För att systemet ska kunna indikera fordonens status, det vill säga om de är tillgängliga för att 
ta en ny last eller om de är upptagna, behövdes information från fordonet som talar om vad 
som händer. 

Detta skulle kunna lösas på olika sätt, till exempel genom att systemet får uppgifter om 
lastbilarnas axeltryck, varvtal, om de rullade eller står stilla (se kap. 7.2.6). Med hjälp av 
dessa uppgifter skulle slutsatser kunna göras huruvida fordonet har lossat sin last och om det 
är på väg tillbaka för att hämta ny. Uppgifterna skulle eventuellt kunna kommas åt genom att 
koppla in MX-2 på fordonets CAN-buss och utläsa data därifrån. Dock möjliggjordes inte 
detta alternativ på grund av tidsbrist, och därför söktes en alternativ lösning. Beslutet blev att 
använda förarna och att de anger sin status via ett interface.  

Tillsammans med Betongindustri AB begränsades statusalternativen till ”upptagen” och 
”ledig”. För att kunna reglera strömförsörjningen av systemet inkluderades även en POWER-
knapp i interfacet.  

Eftersom föraren inte har någon display i 
förarhytten och inte ser ifall alla uppgifter h
skickats korrekt, så att trans
vet dennes status och position, borde förare
få någon sorts feedback. Därför inklude
en lysdiod för att kunna indikera när allt är 
OK (grön), felmeddelande från servern el
misslyckad sändning (röd) samt vid 
nerladdande av ny mjukvara (blinkande 
grön). 

Foto på det installerade förarinterfacet kan 
ses inringad i Figur 5.2. 

Figur 5.2 Foto på installation i förarmiljön, inringad 
på bilden. Se även bilaga 6.  

 

Interaktionen med föraren kräver att signaler skickas mellan MX-2 och det tilltänkta 
förarinterfacet. Sammanfattas funktionerna ovan behövs fyra stycken pinnar för GPIO 
användas på MX-2: 

- 1 GPIO till POWER-knappen 

- 1 GPIO till STATUS-knappen 

- 2 GPIO till Diod. 

Förarinterface 
Vid design av reglaget var det främst två saker som fanns i åtanke. För det första behöver 
reglaget vara enkelt att använda. Det är inte meningen att reglaget ska vara en börda för 
föraren och kan det göras lätthanterligt minimeras förhoppningsvis eventuella 
irritationsmoment. För det andra är det bra om reglaget är tåligt och klarar av lite tuffare 
miljöer. Det är svårt att ställa krav på att en förare inom industrin ska hantera utrustningen 
försiktigt. 

Till knapparna på dosan valdes två olika strömställare, den ena en så kallad vippströmställare 
(STATUS) och den andra en tryckströmställare (POWER) se Figur 10.2 bilaga 6 för närbild 
på dosa. Detta för att undvika att förarna av misstag råkar stänga av MX-2. Hade två stycken 
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vippströmställare valts finns risken att när föraren, kanske utrustad med arbetshandskar, 
vippat på STATUS-knappen även hade vippat på POWER-knappen. Kombinationen två 
stycken tryckströmställare diskuterades också, men det ansågs som mest användarvänligt att 
använda två olika strömställare.  

Dioden som används är tvåfärgad, grön och röd. Detta innebär att beroende på vilket håll 
spänningen matas in i dioden lyser den med olika färg. För att lösa detta behövs då två 
stycken GPIO som kopplas till dioden. När sedan dessa alterneras, mellan hög och låg, erhålls 
olika färger. Om båda GPIO sätts till låg är dioden släckt. 

Figur 5.3 visar kopplingsschemat för förarinterfacet. Där syns hur de olika GPIO är tilldelad 
sina respektive funktioner. Viktigt vid konstrueringen av GPIO-signalerna är att anpassa 
signalerna till den spänning som PIC:arna drivs med, nämligen 3,55 V. Vilket innebär att på 
signalerna från STATUS-knappen och POWER-knappen måste spänningsdelning genomföras 
då matningen från dessa är 24 V28. 

 I schemat syns även att signalerna som styr dioden har en spänning på 3,55 V och eftersom 
dioden har ett spänningsfall på 2,0/2,1 V beroende på vilken färg som lyser (röd eller grön) 
måste ett motstånd monteras i serie. Storleken på motståndet, 82 Ohm, räknas fram med Ekv. 
5.1 då en strömstyrka på cirka 15 mA bör ligga över dioden för att den ska ge ett bra sken.  
Ekv. 5.1 Ohms lag, motstånd beräknas. 

I
URIRU =⇔= *  

 

Figur 5.3 Kopplingsschema för förarinterface, GPIO. 

                                                 
28 Elsystemet i betonglastbilarna är på 24 V. 



5. Systemdesign 

 26

Kablage 
Till förarinterfacet behövs två stycken kablar, se Figur 5.4. KABEL 1 behövs för att förse 
systemet med spänning från fordonet och KABEL 2 behövs för att koppla ihop förarinterfacet 
med MX-2. Som Figur 5.4 tydligt visar behövs som mest sex stycken ledare i en kabel. 
Kabeln som valdes till systemet har sju ledare, detta ifall någon ytterligare signal skulle 
komma att behövas läggas till.  

 

 

Figur 5.5 Kopplingsschema för kontaktdon, vid 
anslutning till MX-2. Skuggade pinnar används ej. 

Figur 5.4 Kopplingsschema för förarinterface. 

MX-2 anslutning 
Kontakten som används på KABEL 2 för att anslutning 
till MX-2 tillverkas av Deutsch Ltd. och tillhör deras 
DTM-serie och har 12 pinnar. Figur 5.6 visar 
kontakten, den högra kontakten, honan, är integrerad i 
höljet som omsluter MX-2 och den vänstra kontakten, 
hanen, är således monterad på sladden. Kontakten är 
speciellt framtagen för att klara av hård hantering och 
tufft klimat. I  Figur 5.4 och Figur 5.5 finns 
färgscheman över hur kontakten monterats på kabel 2. 

MX-2 är anpassad för att anslutas på olika 
fordonssystem och då de flesta fordon arbetar med en 
strömstyrka på antingen 12 V eller 24 V jobbar även MX-2 på dessa. 

Figur 5.6 12 pinnars anslutningskontakt 
till MX-2 [W:11]. 

Strömförsörjning till systemet behövdes i förarhytten, eftersom det är där förarinterfacet 
skulle monteras. Först övervägdes att koppla in enhet i cigarettuttaget men det visade sig att 
spänningen ditt var kopplad till fordonens tändningssystem och slås av när fordonet är 
avstängt. För att GPS:en ska vara snabb vid uppstarten behöver MX-2 spänning även när 
fordonet är avstängt29 och därför var en annan lösning till strömförsörjning tvungen arbetas 
fram. 

                                                 
29 I avstängt läge försätts MX-2 i ett sparläge där minimalt med ström dras från batteriet. Endast vissa vitala 
funktioner drar ström, såsom GPS:ens minne i detta fall. 
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Lösningen blev att koppla in systemet på den 
backmonitor som är monterad i hytten på 
betonglastbilarna. För anslutning till 
elsystemet gjordes en skarvsladd som anslöts 
på backmonitorns elförsörjningskablar. På 
skarven kopplas KABEL 1 in och förser 
förarinterfacet med spänning. Skarven är g
av en 4-polig stiftlist med tillhörande hylsdo
se Figur 5.7 och Figur 10.3 i bilaga 6 för mer 
information. Dock passade inte kontakte
perfekt med varandra utan kanter och klipps-
anordning fick modifieras för att kontakterna
skulle passa i varandra. Detta var efter att 
leverantörerna av backmonitorerna hade 
kontaktats i försök att ta reda på vad kontak
heter – dock specialtillverkades den i Korea 
och var omöjliga att få tag i på så kort varsel. 

Vid en e
bör strömförsörjningen lösas på ett annat sätt
ett som är mer bekvämt undanstoppat och där 
kontakterna stämmer överens. 

5.1.3 Hölje 
öljet till MX-2 tillverkas av DeÄven h utsch 

Ltd. och består av en helgjuten plasthylsa med gumm
kontakt och lock samt rejäla och skyddade fästningsklipps. 
Figur 5.8 för bild på höljet. För att kunna ansluta GPS- och 
GPRS-antennerna till MX-2, via SMA-kontakter (hona), har 
två hål borrats upp i locket till höljet.  

Figur 5.7 Skarvkontakt för strömförsörjning. 

5.1.4 Antenner 
FMS:et ska kunna kommunicera via För att GPRS och ta emot 

GPS-signaler från satelliterna måste två externa antenner 
anslutas till MX-2:an. För att optimera mottagningen monteras 
båda antennerna med magnetfästen på fordonens tak, se Figur 
5.9 för bild på antennerna som har använts. Vid en mer 
permanent lösning skulle man kunna använda sig av en antenn 
som kombinerar dessa båda i en och samma, samt att 
fästanordningen är av robustare typ. 

Figur 5.8 Hölje till MX-2 med 
12-pinnars DTM-kontakt, samt 
två SMA-kontakter. 
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Antennkontakter 
Som nämndes tidigare i kap. 5.1.3 har höljet försetts 
med två SMA-kontakter för att kunna ansluta GPS- och 
GPRS-antennerna. För att antennsladdarna skulle 
kunna anslutas fick dessa modifieras, GPS-antennen 
skarvades om och en SMA-kontakt (hane) anslöts. En 
konverterare till GPRS-antennen, som gör om en FMA-
kontakt till en SMA-hankontakt (hane), monterades på 
dess kontakt. På så sätt kunde nu de båda antennerna 
anslutas korrekt. 

5.2 Mjukvara 
Arbetet med mjukvaran är uppdelad i tre delar. Först tas 
val av mjukvara upp sedan behandlas webbsidan och 
strukturen av databasen och till sist mjukvaran i 
telematikdatorerna. 

I rapporten kommer endast de mest väsentliga delarna 
av mjukvara att beskrivas. Det hade inte varit hållbart 
att gå igenom hela koden rad för rad, inte heller har 
någon kod bifogats som bilaga då detta hade blivit för 
omfattande och oöverskådligt30. 

Figur 5.9 GPRS- och GPS-antenn med 
magnetfästen. 

5.2.1 Val av mjukvara 
När det gäller mjukvarudesignen måste andra aspekter tas med i beräkningen, så som licenser, 
referenslitteratur och tidigare erfarenheter. Detta kommer att behandlas mer utförligt i 
kommande avsnitt. 

Webbsystem 
För att webbsystemet skulle fungera på önskvärt sätt var systemet tvunget att skapas med 
dynamiskt innehåll. De tekniker som diskuterades för dynamiska programmering var: 

- PHP Hypertext Preprocessor, PHP - Ett plattformsoberoende31 open source-
projekt32 där scriptspråket liknar syntaxen för C. 

- Java Server Pages, JSP - Utvecklat av Sun MicrosystemTM. Scriptspråket som 
används är JAVA. 

- Active Server Pages, ASP - Utvecklat av Microsoft där scriptspråket främst är Visual 
Basic. 

Teknikerna bygger på script som är inbäddade i HTML-kod, och skapar dynamiska sidor 
genom att webbservern exekverar ett script som genererar en HTML-sida vilken sedan 
skickas till webbläsaren. 

                                                 
30 Om ni vill ta del av koden så tveka inte att kontakta någon av skribenterna av denna rapport Kalle Blomberg, 
kalbl842@student.liu.se och Frans Jernelöf, fraje195@student.liu.se. Så förser vi er med en elektronisk kopia av 
den senaste versionen.  
31 Att språket kan köras på olika operativsystem som till exempel LINUX, UNIX och Windows-baserade system. 
32 Open source innebär att källkoden är öppen för alla att ändra i, för att förbättra eller rätta fel. Begreppet syftar 
även indirekt på att programvaran är gratis. 
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Systemets webblösningar har valts att skrivas i PHP. Valet påverkades främst av två faktorer. 
För det första på grund av språket är ett plattformsoberoende open source-scriptspråk. Detta 
innebär att licenser inte behöver köpas och funderingar över rättigheter eller liknande 
försvinner. Den andra faktorn var att det fanns god kompetens om PHP på Host Mobility, en 
tillgång som var uppskattad eftersom ingen av skribenterna av denna rapport hade tidigare 
erfarenhet av dynamisk programmering. Att det sedan finns utförlig och lättillgänglig 
dokumentation på Internet gjorde valet ännu enklare. 

Databas 
Databasen valdes att programmeras med PostgreSQL. Detta av samma anledning som PHP 
valdes för webbsystemet, nämligen att språket är ett plattformsoberoende open source-projekt 
och att kompetensen var väl befäst inom företaget. En annan faktor som påverkade beslutet 
var att Host Mobility:s webbserver är en LINUX-server och kräver ett språk som fungerar på 
det operativsystemet, viket PostgreSQL gör.  

MX-2  
Java är ett objektorienterat programspråk som distribueras av Sun MicrosystemTM. Sedan 
språket blev lanserat för tio år sedan har hela tiden nya versioner utvecklats, och 
programspråket är idag uppdelat i tre delar [W:15]: 

- J2METM – Java 2 Platform, Micro Edition, används vid enklare, inbäddade system 
med begränsad skärmstorlek och processorkraft. 

- J2SETM – Java 2 Platform, Standard Edition, som kan användas i de flesta 
standardapplikationer. 

- J2EETM – Java 2 Platform, Enterprise Edition, används vid serverbaserad Java-
utveckling. 

 

Det här projektet kommer i fortsättningen endast att handla om J2METM eftersom 
telematikdatorn MX-2 är designad för just sådana applikationer. J2METM är i skrivandets 
stund uppdelat i två kategorier [L:3]: 

- Connected Limited Device Configuration, CLDC. Är designad för mobila enheter 
med begränsad prestanda såsom mobiltelefoner och personsökare. Typiska egenskaper 
för sådana enheter är begränsad minneskapacitet, processorkraft och grafiska resurser. 
Minneskapacitet för dessa enheter är runt 512 kB. 

- Connected Device Configuration, CDC. Är designad för enheter med bättre 
prestanda när det gäller minneskapacitet, processorkraft och grafiska resurser. Som 
exempel kan Smartphones nämnas. Typisk minneskapacitet för dessa enheter är 2 MB 
eller mer. 

Eftersom MX-2 som används i detta examensarbete har begränsat minne och inget grafiskt 
gränssnitt valdes CLDC. För att ytterligare anpassa Java till specifika enheter och ändamål har 
olika profiler utvecklats. Profilerna har kommit till för att kombinera enhetsspecifika syften 
och egenskaper hos vissa typer av apparater [L:3]. De definierar bland annat apparaternas 
användargränssnitt och livscykeln hos applikationerna. Den profil som riktar sig mot mobila 
enheter liknande MX-2 är MIDP (Mobile Information Device Profile).  

MIDP finns idag i två olika versioner, 1.0 och 2.0. När examensarbetet genomfördes var MX-
2 designad för version 1.0 och blev därför den version som använts i projektet.  
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En applikation i MIDP kallas för MIDlet och karakteriseras av tre stycken metoder som 
försätter MIDlet:en i tre stycken tillstånd: 

- Starta applikationen 

- Pausa applikationen  

- Stoppa applikationen 

Dessa tillstånd beskriver i princip MIDlet:ens hela livscykel. Tillstånden är kritiska för att 
MIDlet:en ska kunna fungera och metoderna, startApp(), pauseApp() och destroyApp() måste 
implementeras för att applikationen ska fungera[L:3]. 

Innan en MIDlet kan laddas över och installeras på en tänkt enhet måste den först paketeras 
tillsammans med all information som behövs för att MIDlet:en ska kunna köras, såsom bilder 
och eventuella andra filer. Informationen paketeras ihop till en JAR-fil (Java ARchive). Som 
stöd till JAR-filen skapas en så kallad manifestfil som beskriver MIDlet:en och dess 
funktioner. Syftet med manifestfilen är att användaren ska kunna ta beslut om MIDlet:en ska 
installeras eller inte. Nackdelen är dock att användaren först måste ladda ner hela JAR-filen 
innan denna bedömning kan göras. En procedur som kan ta lång tid beroende på filstorlek och 
väljer sedan användaren att inte installera MIDlet:en har det varit slöseri med pengar, här 
syftas till trafikkostnaden för mängden nerladdad data. 

För att komma från detta problem används en JAD-fil (Java Application Descriptor) som 
laddas ner separat. Med hjälp av JAD-filen kan användaren få information om aktuell MIDlet 
eller MIDlet:s och därefter besluta om också JAR-filen ska laddas ner. JAD-filen paketeras 
inte i JAR-filen utan finns som stöd vid sidan om. En JAD-fil kan ha utseende enligt Tabell 
5.1: 
Tabell 5.1 Attribut i JAD-filen. 

Attribut 
MIDlet-Name: 
MIDlet-Version: 
MIDlet-Vendor: 
MIDlet-Jar-URL: 
MIDlet-Jar-Size:  
MIDlet-Install-Notify: 
MIDlet-Description: 

 

Vilken information JAD-filen innehåller är upp till designern. Dock är de fem första attributen 
i Tabell 5.1obligatoriska [L:3]. Det viktiga är att komma ihåg att inkludera den information 
som anses väsentlig för att kunna avgöra om JAR-filen ska laddas ner och installeras eller 
inte. 

5.2.2 Webblösning 
Genom att skapa en standardlayout med hjälp av en CSS-fil33 (Cascading Style Sheets) som 
inkluderats i PHP-sidorna kan samma webbinterface användas på flera olika företag och 
endast logotyp och länkar anpassas efter kundens önskemål. 

                                                 
33 Dokument som anger hur olika element i en webbsida ska återges, t.ex. att rubriker ska visas i fetstil och att 
textstycket ska använda ett visst typsnitt. 



5. Systemdesign 

 31

enerella 

För att systemet skulle fungera som specificerat och för att det skulle existera någon sort av 
säkerhet är hela FM-lösningen uppbyggd på tre system. 

Egenskaper i PHP-scriptet (detaljer redovisas ej) 

- Administratörssystem 

o Hanterar MX-2 enheter, kunder, användare. 

o Ladda upp ny mjukvara till MX-2 via GPRS. 

- Managementsystem 

o Transportledaren kan administrera fordonsflottan via ett interface som är 
kopplat till databasen. 

- Kartfönster 

o Hämtar hem startkarta med fördefinierad storlek och centrumpunkt. 

o Hämtar fordonspositioner och information från databas och skriver ut dessa i 
olika lager i kartan. 

o Hanterar användarinteraktion i kartan, scroll, zoom, centrering. 

Säkerhet 
För att kunna hantera olika användarnivåer samt hindra obehöriga från att använda systemet 
är systemet uppbyggt på olika användarnivåer. De som endast har nytta av karttjänsten 
behöver kanske inte ha tillgång till att ändra fordonsuppgifter i databasen, detta för att 
undvika missförstånd och misstag. Se Figur 5.10 för tydligare struktur. 

För varje användare som loggar in lagras en sessionsvariabel lokalt på användarens dator 
under tiden denne är inloggad på sidan.  

Att på detta sätt använda sig av sessioner är inte det säkraste sättet att hantera användare över 
Internet, dock har inte tyngden på projektet legat i Internetsäkerhet. Detta är en aspekt som 
måste hanteras vid en fortsatt 
utveckling av systemet via webben. 

Anledningen till att systemet inte 
anses som säkert är att den g
regeln när det gäller 
Internetsäkerhet är att aldrig lita på 
data som kommer från klienten. Här 
i ligger problematiken, då 
användaren loggar in och 
identifierar sig själv via sin klient. 
Detta gör sessionssäkerhet till ett av 
de mest komplexa ämnena idag när 
det kommer till webbapplikationer 
och ligger till grund för en lång och 
utdragen diskussion, som inte 
kommer att fördjupas i denna rapport. [W:12] 

Figur 5.10 Diagram över systemrättigheter för användare. 
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JavaScript 
JavaScript har använts för att göra sidan så dynamisk som möjligt och för att hantera 
händelser som användaren initierar, samt för att får mer dynamik i användargränssnittet och 
inte behöva ladda om sidan varje gång en ny händelse ska hanteras. 

5.2.3 Karttjänst 
Under utvecklingsfasen och 
testimplementeringen har ett 
kartverktyg lånats kostnadsfritt. 
Vid en eventuell realisering av 
Fleet Management-systemet 
skulle licens och eventuella 
inköpskostnader för en karttjänst, 
beroende på storlek och 
detaljrikedom på kartan, 
tillkomma och debiteras 
produkten. 

Önskad karta hämtas hem genom 
att skicka en URL34 (Uniform 
Resource Locator) som 
innehåller information om storlek, zoomnivå och centrumkoordinater. Kartan delas sedan upp 
i pixlar, detta för att veta var i fönstret fordonsikonerna samt dess information ska skrivas ut. 

Figur 5.11 Screenshot av FMS:ets karta. 

I kartan finns möjligheter att zooma, skrolla och centrera bilden. I webbsystemet 
implementerades även funktioner för att kunna selektera endast vissa fordon (i vårt fall 
beroende av vilken fabrik de är stationerade på för tillfället) och endast visa dessa. Då 
användaren bara använder information som berör denne underlättas informationsupptaget ifall 
onödig information sorteras bort. Dessa funktioner anpassas givetvis efter önskemål från 
kunden. 

I Figur 5.11 ses en bild på hur kartan som använts ser ut. Fordonen visualiseras med olika 
ikoner, i detta fall är alla fyra fordon av samma typ därför samma figurer. Betongindustri 
använder sig av tre olika typer av fordon som visualiseras med hjälp av olika symboler – 
trekant, fyrkant och cirkel. Fordonens status visas med hjälp av olika färger på ikonerna – 
grön = ledig och röd = upptagen. Ifall fordonen är i rörelse visualiseras detta genom att ikonen 
blinkar. 

 
34 En URL är en form av resurspekare som märker ut en adress och sättet att kommunicera med den, till exempel 
http://adress.något eller ftp://adress.något där adressen innehåller taggar med information. 
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Foretag 
id 

Status foretagsadress 
id foretagsnummer 
s_status telefonnummer 

foretagsnamn status_namn2

Fordon Position 
id id Fabriker 
id_fordon2 id_fordon id 
id_foretag longitud2

fab_namn 
forarnamn2 latitud2

fab_adress 
tel.nr_forare2 status2

foretag_id 
reg_nr fabrik2 tid2

lat2

fordonstyp2 satus_tid long2

vel_lat fab_telefon 
vel_long 

Anvandare 
Forare id 
id anv_name1

namn2
pw1

foretag_id full_name 
telefon2

foretag 
rights1

1 Används vid inloggning i FMS:et 
2 Presenteras i FMS:et 

Figur 5.12 Relationer i databasen. 

5.2.4 Databas 
För att hantera alla uppgifter om fordonen, så som förarinformation, positionsdata, status samt 
flera andra uppgifter skapades en relationsdatabas i PostgreSQL. Fordonsinformationen 
postas från MX-2 över GPRS genom att skicka in uppgifter via en URL som innehåller 
informationen. Denna information hämtas sedan upp av ett PHP-script som i sin tur postar in 
det till databasen. Därefter finns informationen tillgänglig för användning i FMS:et. I Figur 
5.12 kan en tydligare bild över databasen skådas. 

Vid skapandet av en ny post inleds processen genom att välja vilket företag posten tillhör, 
alternativt skapas först ett nytt företag.  

Genom att binda tabellerna Fabriker, Fordon, Forare och Anvandare till Foretag i PHP-
scripten kan systemet jämföra id_foretag och lätt sortera ut de användare, förare och fordon 
som är anslutna till det aktuella företaget. 

På samma sätt kopplas Status-tabellen till Position och Position-tabellen ihop med Fordon-
tabellen med hjälp av id_fordon.  
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Exempel på hur tabellerna ser ut kan ses i Figur 5.13 som visar Position-tabellen. Det som 
står under varje kolumns id är vad det är för typ av data som kommer att lagras i kolumnen, 
till exempel int = heltal och varchar = blandade tecken. Raderna utgör poster. Tabellen visar 
alltså all positionsdata för alla fyra fordonen. 

Då alla dessa tabeller är dynamiska läggs nya rader till ifall ny poster adderas. Denna 
dynamiska utbyggnad i tabellen administreras lättast med det id som alla rader får i respektive 
tabell (i kolumnen id int8). På så sätt kan man sortera, radera och ändra raden genom att just 
hänvisa till detta id-nummer. Själva uppräkningen av de olika id som används i varje tabell 
sköts av separata sekvenser i databasen. Sekvenserna adderar helt enkelt önskat stegvärde till 
tidigare värde, på så sätt sker räkningen med en stegvis ökning. En sekvensfunktion ser till 
exempel ut som: 

Figur 5.13 Screenshot av hur position-tabellen ser ut. 

SEQUENCE public.fabriker_id_seq 
INCREMENT 1 
MINVALUE 1 
MAXVALUE 99999999 
START 3 
CACHE 1; 
 

Vilket innebär att det skapas en räknare med utgångsvärde ett och att den ökar med värdet ett 
för varje steg, det som kallas increment i funktionen. Trean berättar att det för närvarande 
finns tre existerande poster. Maxvärdet anger naturligtvis maximalt antal fabriker som 
räknaren klarar av. Cache är en alternativ variabel som talar om hur många sekvensnummer 
som samtidigt kan sorteras i minnet för snabbare åtkomst, dock använder vi oss inte av denna 
egenskap. 

I PHP-scriptet har begränsningar lagts in för att hindrar att flera användare har samma 
användarnamn i ett och samma företag. Detta kan vara bra om man i ett senare steg skulle 
vilja logga aktiviteter i FMS:et, så att man ser vem som har gjort vad och framförallt så att 
man kan hitta fel och åtgärda dem. 
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5.2.5 Mjukvara i MX-2 
Vid design av mjukvaran till telematikdatorerna kartlades först vilka funktioner som behövdes 
för att uppfylla systemets kravspecifikation, se bilaga 3. Sammantaget kan sägas att 
telematikdatorerna ska klara av att: 

- starta via en POWER-knapp 
- läsa av position från GPS 
- logga statistik om GPRS-täckning 
- logga statistik om GPS-täckning 
- posta data via GPRS två gånger i minuten 
- ta emot svar från server, i XML-format 
- läsa och utföra åtgärder från XML-svaret 
- uppgradera sin mjukvara 
- stängas av via en POWER-knapp 

 

Vidare definierades tre olika tillstånd som fordonet kan antas befinna sig i: 

- Start  
- Active 
- Shut down 

 

 
Figur 5.14 Logisk beskrivning av mjukvaran i MX-2. 

Start 
MX-2 är konstruerad på så sätt att när den får spänning startar dess båda PIC:ar och 
programkoden i dem exekveras. Därpå sätter PIC:arna spänning på GPS-mottagaren och 
GPRS-modemet, i detta fall Siemens TC45. I det här läget är inte någon av de aktuella GPIO 
konfigurerade. 

När GPS:en får spänning börjar den automatiskt att söka efter satteliter. Om det är första 
gången som den fick spänning kan det ta upp emot en timme att få kontakt med minst fyra 
satteliter. Vilket är ett krav för att kunna leverera en korrekt position, något som diskuterades i 
kap. 4.1.2. 

Uppstarten av TC45 består av två steg, ett ”konfigureringssteg” och ett ”registreringssteg”, se 
Figur 5.15. Konfigureringssteget initieras så fort systemet får spänning och om det steget 
lyckas inleds registreringssteget. 
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TC45:an är konfigurerad med en autostartfunktion som exekverar mjukvaran efter fem 
sekunder från det att modemet har fått spänning. Fem sekunders fördröjning valdes så att det 
finns en möjlighet att avbryta autostartfunktionen om så önskas.  

Figur 5.15 Start. 

Den första uppgiften TC45:an har är att etablera kommunikationen med MX-2 via RS232. I 
applikationen används ett API (Application Programming Interface) som Host Mobility AB 
har utvecklat för att kommunicera med MX-2. API:et är anpassat för att uppfylla kraven på 
FMS:et.  

Kommunikationen mot MX-2 sker idag via två köer, en skicka-kö och en svars-kö. Detta 
innebär att endast en förfrågan kan göras åt gången. En begränsning som valdes att accepteras 
då det ansågs att kraven på lösningen ändå skulle uppfyllas. Att utöka med multipla köer hade 
inte varit något problem men är inte heller någon nödvändighet i det här skedet. När väl den 
seriella kommunikationen är etablerad och fungerar korrekt är det dags att konfigurera de 
GPIO som behövs. Som tidigare nämnts behöver systemet fyra stycken GPIO: 

- två stycken för att styra dioden  
- en för att lyssna på STATUS-knappen  
- en för att lyssna på POWER-knappen. 

 
Vid konfigurering av GPIO måste det först talas om vilken typ de ska vara, digital eller 
analog, input eller output. I FMS:et används endast digitala signaler.  

För att styra spänningen på dioden behövs två stycken DIGITAL OUTPUT, en till varje ben. I 
fortsättning benämns dessa två för GPIO11 och GPIO12. För att lyssna på knapparna behövs 
två stycken DIGITAL INPUT, GPIO13 och GPIO14. När konfigureringen är klar tänds 
dioden i läge röd för att indikera till föraren att systemet är igång.  

Som ett sista moment i konfigureringssteget öppnas en textfil, från TC45:ans Flash-minne, 
innehållande enhetsspecifik information såsom ID-nummer.  

Nästa steg i uppstarten är att tala om för omvärlden att enheten är påslagen och att den lever. 
Nu etableras en HTTP-förbindelse via operatörens APN (kap. 4.2.1) och sedan skickas 
information om aktuella positionsuppgifter och status med funktionen submitData(). När 
förbindelsen öppnas väntar mjukvaran på ett XML-svar (eXtensible Markup Language) från 
servern och om allt gick bra växlas potentialen på dioden och den börjar lysa grön. Om något 
blev fel på HTTP-förbindelsen och enheten inte tog emot det XML-svar den förväntade sig 
upprepas proceduren tills den lyckas.  
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Active 
Efter konfigureringssteget startas programmets MainLoop. Detta är programmets kärna och 
det är här som FMS:ets viktigaste funktioner utförs.  

Main loopens uppbyggnad 
Main loopen innehåller i sin tur två mindre loopar, loop 1 och loop 2, se Figur 5.16. Loop 1 är 
direkt kopplat till aktuellt uppdateringsintervall som servern har tilldelat enheten och anger 
hur många iterationer MainLoopen ska göra innan den skickar data. Hur ofta enheten ska 
skicka sina data till servern bestäms alltså inte av någon tidskonstant utan av antalet 
iterationer av MainLoopen. Loop 2 är till för att kunna påverka antalet gånger som 
programmet ska lyssna på STATUS- och POWER-knapparna. Om någon av knapparna har 
ändrats avslutas loop 2 för att direkt sedan kunna skicka nya uppgifter om position och status.  

För att vidare beskriva MainLoopen har den delats upp tre olika delar: 
Figur 5.16 Mainloop. 

- PollGPIO 
- Check Velocity 
- Submit Data 
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PollGPIO 
Det är här som programmet skickar förfrågningar till hårdvaran om vilken potential35 de olika 
GPIO (knapparna) har. Logiken visas i Figur 5.17.  

Om det visar sig att STATUS-knappen har ändrats från föregående tillfälle kommer 
programmet att hoppa till Submit Data för att därefter så fort som möjligt försöka etablera en 
HTTP-förbindelse mot operatören och skicka data.  

Figur 5.17 PollGPIO. 

Har potentialen på POWER-knappen ändrats kommer applikationen att initiera ett 
”sovkommando” och komma överens med hårdvaran om att stängas av. Detta görs genom att 
hårdvarans stänger av spänningen till TC45. I dagsläget är PIC:arna på MX-2 programmerade 
på sådant sätt att när ett sovkommando har initieras fungerar alla GPIO som ”vakna-källor”. 
För systemet innebär detta att när användaren trycker på POWER-knappen vaknar enheten 
igen och sätter spänning på TC45, som i sin tur autostartar applikationen. Att alla GPIO 
fungerar som ”vakna-källor” innebär även att enheten vaknar om man ändrar på STATUS-
knappen. Detta är en liten miss som kan vara förvirrande för användaren men som valdes att 
accepteras eftersom systemet ändå bedöms att klara av att uppfylla sina krav och sitt syfte. 
Tydliga instruktioner till användarna borde minimera risken att fel knapp används. 

Check Velocity 
Den andra delen i MainLoopen handlar om att läsa av fordonets aktuella hastighet. Logiken 
visas i Figur 5.18. Detta måste göras eftersom det finns två olika uppdateringsintervall. Ett 
intervall som används då fordonet är i rörelse och ett intervall som används när fordonet står 
stilla. När fordonet når noll meter/sekund kommer en timer att starta. Det är värdet på denna 
timer som skickas till servern och som sedan servern använder för att bedöma om enheten ska 
byta intervall eller inte. 

 
35 Den elektriska spänning som råder mellan en viss punkt och en referenspunkt. 
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Submit Data 
Detta steg inleds med en kontroll av den så kallade LoggTimern se Figur 5.19.  

Den används till ett delmoment i detta examensarbete som varit att undersöka tillgängligheten 
och tillförlitligheten på systemet. Saker som påverkar dessa faktorer är GPS-mottagningen 
och GPRS-mottagningen samt förbindelsen mot webbservern. För att göra denna 
undersökning har ett antal räknare implementerats i mjukvaran. Räknarna är: 

Figur 5.18 Check Velocity. 

Figur 5.19 Submit Data. 

- totala antalet GPRS-mätningar 
rbindelsen är okej - antalet mätningar då GPRS-fö

- totala antalet GPS-mätningar 
orrekta positioner - antalet mätningar då GPS:en avger k

- totala antalet HTTP-uppkopplingar 
antalet lyckade HTTP-uppkopplingar - 

 
Resultaten från räknarna skickas till server då LoggTimern upphör. Timern styrs av ett givet 
intervall satt av någon administratör via webbsidan. Grundinställningen är att enheterna ska 
skicka mätresultaten varje timme om inget annat anges. Nedan behandlas principen för de 
olika räknarna. 
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GPRS 
GPRS-mätningarna har gjorts med AT-kommandot AT^SMONG [A:4]. Kommandot används 
för att övervaka GPRS-statusen i en cell. Svaret från TC45 är en textsträng och kan se ut 
enligt Figur 5.20. Notera att figuren visar informationen strukturerad i kolumner, detta för att 
få en bra överblick.  

Informationen som är väsentlig i detta fall är kolumnen G. Den visar 1 om det finns stöd för 
GPRS och 0 om det inte finns stöd. Mätning av GPRS görs varje gång då en uppkoppling mot 
operatörens nät ska initieras.  

Figur 5.20 GPRS Monitor [A:4]. 

GPS 
Vidare skulle även GPS:ens tillgänglighet mätas och loggas. Idag är MX-2 designad på det 
viset att när GPS:en har en giltig position sparas den positionen i fem sekunder, därefter 
kasseras den och MX-2 gör ett nytt försök att hitta position. Om det existerar en giltig position 
sätts en statusflagga till 1, annars 0. Detta utnyttjas vid mätning och loggning av GPS:ens 
tillgänglighet. Mätningen görs varje gång då data ska skickas. 

HTTP 
För att föra statistik över Internet och webbsidans tillgänglighet infördes även räknare som 
kollar antalet lyckade HTTP-uppkopplingar. Enheten vet på förhand vilket svar som kan 
förväntas från servern och om den inte tar emot det svaret eller om HTTP-uppkopplingen 
avbryts på grund av inaktivitet bedöms uppkopplingen som misslyckad och ett nytt försök 
inleds. 

Efter att eventuella mätresultat har skickats är det dags att skicka fordonsinformationen till 
webbservern som i sin tur är beredd att ta emot information via metoden GET 36. 
Informationen som vid varje uppkoppling skickas är: 

- id 
- status 
- longitud 
- latitud 
- hastighet i longitud 
- hastighet i latitud 
- idle time 
- meddelande hastighet 
- meddelande position 
- GPS diagnose 

 
Innan uppkoppling sker konstrueras informationssträngen som läggs till aktuell URL37. 
Generellt har strängen följande utseende, X1-10 motsvarar olika värden på aktuella 
omständigheter: 

 
36 Metod för att skicka information från en klient till en server. Informationen skickas som en del av URL. 
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?id=X1&status=X2&long=X3&lat=X4&vel_east=X5&vel_nort=X6&idleTime=X7&msgV=X8
&msgP=X9&gpsD=X10

Tabell 5.2 URL-variabler. 

Variabel Typ Värde Beskrivning 

id Int 1,2,3…n Nummer på enheten 

status Int 1  

2  

3  

4  

ledig 

upptagen 

avstängd 

annat, odefinierad 

long Float IEEE 754 - Float som beskriver Longitud, konverteras 
till decimalform av script på servern till Ex. 
11.855482 

lat Float IEEE 754 - Float som beskriver Latitud, konverteras till 
decimalform av script på servern till Ex. 
57.708920 

vel_east Float IEEE 754 - Float som beskriver longitudinell hastighet, 
konverteras till decimalform av script på 
servern till Ex. -2.084626 

vel_north  Float IEEE 754 - Float som beskriver latitudinell hastighet, 
konverteras till decimalform av script på 
servern till Ex. 5.410766 

idleTime Int 1,2,3…n Anger tiden i ms som fordonet har stått stilla 

msgV String Missing vel object 

No valid vel 

Felmeddelande som skickas då MX-2 inte 
får någon data från GPS-modul 

msgP String Missing pos 
object 

No valid pos 

Felmeddelande som skickas då MX-2 inte 
får någon data från GPS-modul 

gpsD String 0x00  

0x01  

0x11  

0x21  

0x8  

GPS okej 

GPS allmänt dålig 

Kontakt med 1 sattelit 

Kontakt med 2 satteliter 

Fel på antenn 

 

De tre sista variablerna, meddelande hastighet, meddelande position och GPS diagnose har 
använts vid felsökning och intrimning av enheterna. Dessa variabler skickas endast då enheten 
inte kan leverera någon position och hastighet. 

När informationen har skickats väntar enheten på svar från server innan applikationen 
fortsätter.  

Denna design har visat sig vara mindre optimal då detta innebär ett längre uppehåll i 
Mainloppens arbete. En brist som kan märkas om man ändrar på någon av GPIO samtidigt 
som enheten försöker skicka data. Om till exempel POWER-knappen slås av kommer denna 
                                                                                                                                                         
37 Adressen till den plats där PHP-filen för mottagning av fordonsdata finns.  
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förändring inte att märkas förrän HTTP-uppkopplingen är avslutad, och därefter leda till att 
enheten stängs av. Ett irriterande moment som accepterades av den orsaken att det fungerar 
om användarna blir upplysta om denna fördröjning. I nästa version av programvaran är det 
sannolikt att funktionen för att skicka data kommer att ligga i en egen tråd som exekveras i 
bakgrunden. En sådan lösning hade minimerat fördröjningar i systemet och gjort det mer 
distinkt.  

Om förbindelsen och överföringen gick bra förväntas enheten ta emot ett XML-svar från 
servern som innehåller information om vilken konfigurering enheten ska använda sig av. 
Svaret tolkas och aktuell konfigurering implementeras på enheten. I dagsläget kan enheterna 
tolka följande XML-taggar: 
Tabell 5.3 XML-taggar som MX-2 kan tolka. 

 

XML Beskrivning 

<status> Status på uppkopplingen mot servern 

<updateInt> Uppdateringsintervall på Loop 1 i mainloopen. Finns två olika beroende på 
om fordonet är i rörelse eller ej 

<loopPollGpio> Uppdateringsintervall på Loop 2 i mainloopen 
<appVersion> Aktuellt versionsnummer på mjukvaran som finns lagrad på servern 

<logtime> Hur ofta enheten ska skicka loggrapport till server. Tid i ms 

<erase> Ska filerna på Flash-minnet raderas? 

Som ett sista moment i steget Submit Data kontrolleras om det finns en nyare version av 
mjukvaran på servern. Om så är fallet kommer enheten ta beslut om att uppdatera sin 
mjukvara så fort som möjligt. För att möjliggöra detta har så kallad OTAP (Over The Air 
Provision) använts. Detta ansågs som en vital funktion för ett FMS som i full skala är tänkt att 
ha många enheter i drift utspridda på ett stort geografiskt område. Det är inte hållbart för en 
eventuell servicegrupp att montera ur varje telematikdator när ny programvara måste 
installeras. OTAP bygger på rekommendationer från Sun MicrosystemTM riktade mot MIDP 
[A:5]. I rekommendationerna beskrivs tre olika operationer som kan göras över PS- eller CS-
nät: 

- INSTALLERA: Ladda ner ny JAD- och JAR-fil och installera en ny applikation 

- UPPDATERA: Ladda ner ny version av JAD- och JAR-fil och uppdatera 
applikationen 

- RADERA: Ta bort hela applikation (JAD- och JAR-fil och övrig applikationsdata 
inklusive katalogstruktur) på enheten  

OTAP kan antingen initieras av applikationen eller på distans via ett kontroll-SMS. I FMS:et 
har dock inte SMS-alternativet utnyttjats utan enheten avgör själv när det finns nyare 
mjukvara att ladda ner från servern. För att använda OTAP på en Siemens TC45 behövs vissa 
konfigureringar göras via AT-kommandot AT^SJOTAP. Siemens har angett vilka parametrar 
som är obligatoriska och vilka som är valfria [A:5]. 

Parametrarna som är ett måste för att enheterna i FMS:et ska kunna uppgradera sin mjukvara 
har sammanfattas i Tabell 5.4. 
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Tabell 5.4 OTAP, parametrar på TC45 [A:5]. 

 

Utöver konfigureringen av TC45 måste även den nya JAD-filen39 innehålla ett antal 
parametrar, två stycken är obligatoriska och en är valfri, se Tabell 5.5. 
Tabell 5.5 OTAP, Viktiga Parametrar i JAD-filen [A:5]. 

 

Parameter Kommando Beskrivning 

JAD-Fil, URL JADURL Adress till servern38 där JAD-filen är placerad 

Applikationskatalog APPDIR Var på TC45 flash-minne ska installationen ske 

Bärare BEARER Vilken bärartjänst som används för att etablera 
HTTP/TCP/IP-uppkopplingen, PS eller CS 

APN or Number APNORNUM Namnet på operatörens APN 

Parameter Prioritet Beskrivning 

MIDlet-Install-Notify valfri Adress till webbsida ditt en eventuell statusrapport kan 
skickas 

MIDlet-Jar-URL obligatorisk Adress till server där JAR-filen är placerad 

MIDlet-Jar-Size obligatorisk Exakt storlek på JAR-filen 

De obligatoriska parametrarna är kritiska och om de inte är korrekta kommer OTAP att 
misslyckas.  

Genom att läsa informationen från den nerladdade JAD-filen får enheten information om var 
den nya JAR-filen är placerad och hur stor den förväntas vara. Skulle JAR-filens storlek inte 
stämma överens med vad som står i JAD-filen kommer OTAP att avslutas och systemet 
startas om. Den valfria parametern har använts för att låta TC45 rapportera in resultatkoder, se 
Tabell 5.6, för utförd OTAP till en webbsida med POST-metoden40. 
Tabell 5.6 OTAP, resultatkoder [A:5]. 

OTAP Resultatkoder kod beskrivning 

 900 OTAP Lyckad 

 901 Otillräckligt minne på filsystemet 
 904 JAR-storlek matchar ej 

 

Submit Data är det sista momentet i mainLoopen och således det sista momentet i Active-
tillståndet som tas upp i denna rapport. Nästa tillstånd är shut down. 

                                                 
38 Servern måste vara placerad på Internet. 
39 Den som finns placerad på någon server på Internet.  
40 Metod för att skicka information från en klient till en server. Informationen skickas som en del av 
meddelandekroppen på html-requesten. 
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Shut Down 
Det här tillståndet innefattar applikationens avstängningsprocedur, se Figur 5.21.  

 
Figur 5.21 Shut Down. 

Avstängningen utlöses av att POWER-knappen slås av och består i princip av tre steg.  

Först behöver enheten rapportera in sin sista position samt det faktum att den kommer att 
stängas av. När denna rapportering blivit godkänd av servern kommer mätresultaten som inte 
har skickats att skrivas till flash-minnet för att kunna skickas vid ett senare tillfälle. 
Avslutningsvis kommer applikationen att göra en förfrågan om avstängning till hårdvaran, 
närmare bestämt PIC på MX-2. Om förfrågan godkänns, vilket den med största sannolikhet 
kommer att göras, stängs spänningen av till TC45 efter ett givet antal sekunder41.  

Shut down är det sista tillståndet som behandlas i denna rapport för mer detaljerad information 
om mjukvaran hänvisas läsaren till att på egen hand studera koden. 

 

                                                 
41 Ett värde som är definierat i PIC:arnas (MX-2) Firmware. 
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6 Ekonomiska aspekter 
Ett resonemang som alltid blir aktuellt förr eller senare när det kommer till en produkt är dess 
kostnad. Nedan behandlas de olika aspekter på de block som ingår i FMS:et och spekulationer 
om eventuella kostnader för kunden. 

Skribenterna är medvetna om att detta är ett svårt avsnitt att bedöma och förutspå men hoppas 
att läsaren mer betraktar nedanstående kapitel som ett hjälpmedel för kund att skapa sig en 
uppfattning om kostnadsbilden.  

6.1 Utrustning 
Hårdvaran kostar ~2000 SEK i inköp (vid parti på >100 stycken) exklusive antenner, 
beroende på vilken sorts antenn som väljs och hur den ska monteras varierar kostnaden men 
runt 400 SEK/par är nog ett minimum. Inkluderas sedan arbete och tjänster (som 
serverutrymme och abonnemang) samt vinstmarginaler hamnar den fasta kostnaden på strax 
över 4 000 SEK per MX-2.  

Hur betalningen sker är helt upp till kunden. Ett alternativ är att leasa ett antal MX-2 under en 
viss period och på så sätt slippa service- och uppgraderingskostnader och bara betala en fast 
månadskostnad. Andra alternativ kan vara att betala en startsumma för ett antal MX-2 och 
skriva avtal om bindningstid och lägre månadskostnad. Hur kostnaden ska täckas är upp till 
kund och Host Mobility att komma överens om. 

6.2 Mjukvara 
Det existerande FMS:et är webbaserat och har inte gett Host Mobility någon 
utvecklingskostnad vilket gör att den kan erbjudas väldigt billigt.  

Diskussioner har funnits kring om en webblösning är ett gångbart alternativ ifall denna sort av 
FMS blir en permanent lösning framöver, kanske borde den istället vara en PC-baserad 
programvara som sedan är kopplad till någon kartmotor och eventuellt övriga ordersystem. 
Detta skulle innebära en helt ny utvecklingskostnad som måste debiteras produkten eller 
tjänsten. Exakt hur hög denna utvecklingskostnad skulle bli är idag svårt att säga. 

6.2.1 Serverutrymme 
Har kunden kunskap och möjlighet att tillhandahålla en server som håller hög 
tillgänglighetsnivå och kvalité, kan man alternativt lägga hela FMS:et på kundens server ifall 
de vill kapa kostnaden något. Detta kan förbättra uppkopplingshastigheter för användarna då 
det interna nätet oftast håller högre prestanda än det externa. Risken att det finns utomstående 
flaskhalsar ökar ifall systemet hanteras externt. 

Även kartan och dess API42 måste förvaras på någons server som tar plats och bandbredd. 

 
42 Ingår SDK (se nästa sida) och innehåller funktioner och metoder i mjuk- och hårdvaran. 
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6.3 Karta 
Kartan är ju en nyckelfaktor i FMS:et och måste uppfylla önskad noggrannhetsgrad och 
hanterbarhet. 
Tabell 6.1 Företag som tillhandahåller digitala karttjänster. 

Företag   
Lantmäteriet www.lantmateriet.se 
Metria www.metria.se 
InfoTrader AB  www.infotrader.se 
Kordab www.kordab.se 
Kartena www.kartena.se 
Cartesia www.easy-mapper.com 
MapInfo www.mapinfo.se  
Carmenta www.carmenta.se  

 

Efter att ha sökt lämplig karttjänst hos olika företag anser vi att tjänsterna skiljer sig så pass 
mycket åt att det krävs en betydligt djupare studie av dessa för att komma fram till en lämplig 
rekommendation. Detta har projektet tyvärr inte lämnat någon tid över till. 

I Tabell 6.1 redogörs några företag som tillhandahåller digitala kartor som kan vara aktuella 
för denna typ av tjänst. 

Det är sedan upp till kunder eller Host Mobility AB att ta reda på vilket av dessa företag som 
erbjuder lämpligt SDK43 (Software Development Kit) eller tjänst till rätt kostnad. 

6.4 Ytterligare kostnader 
Andra kostnader som kan tillkomma men som har varit svårbedömda är till exempel 
utbildning gentemot kund, service av system och eventuella service av hårdvara. Hur dessa 
kostnader kommer att hanteras beror givetvis på hur avtal tecknas mellan Host Mobility AB 
och kund. 

 

                                                 
43 Företags utvecklingspaket för mjuk- och hårdvara. Detta paket är oftast sekretessbelagt och dyrt. 
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Fas 4 

7 Testimplementering 
Under förstudien knöts kontakt med Betongindustri AB i Göteborg. Deras nytänkande och 
intresse för ny teknik ledde till en överenskommelse om att testet av detta examensarbete 
skulle ske på några av deras fordon. 

Under projektets gång har det förekommit flera möten med olika personer på Betongindustri 
AB, främst med Christer Lundström, där olika lösningar och tillämpningar diskuterats.  

Testimplementeringen pågick i två veckor och genomfördes genom att installera utrustning i 
fyra av Betongindustris fordon och ge dem tillgång till det utvecklade systemet via Internet. 
Testet genomfördes endast på en av deras tre fabriker i Göteborgsområdet. Detta för att de 
berörda personerna skulle vänja sig vid systemet och använda det i så hög grad som möjligt, 
så att deras åsikter och uppfattningar kunde ”mätas” korrekt i en utvärdering när testet var 
genomfört. Tiden för testet har i efterhand visat sig varit för kort men på grund av 
tidsbegränsningar i projektet kunde testet inte fortgå under längre tid. 

7.1 Integritetsaspekter 
De ansvariga på Betongindustri AB var bekymrade över vad olika lagar säger om att använda 
webbaserade system likt FMS:et. Efter besök vid Betongindustri AB har förarna yttrat en viss 
oro om att deras rättigheter har kränkts. Detta är en svår fråga att hantera och det gäller att 
vara mycket tydlig när samtal förs med de berörda parterna. Det är viktigt att förklara syftet 
med systemet och att det är meningen att alla ska dra nytta av det i slutändan. 

Möjligheten att få in data om fordonens positioner medför även att man vet förarnas position, 
detta kan skapa konflikter mellan förare och företagsledningen, dels på grund av mänskliga 
rättigheter och dels personuppgiftslagen (1998:204), PUL. Samtidigt är det företagets givna 
rätt att veta var deras fordon befinner sig. Det hade givetvis varit en helt annan sak om förarna 
ägde sina egna fordon, men så är nu inte fallet. 

De mänskliga rättigheterna säger att alla har rätt till en viss integritetsnivå, dock är det allmänt 
accepterat att under arbetstid kommer den anställdes integriteten att tummas på. I dagsläget 
sker denna sort av ”övertramp” i flera olika företagssektorer. Hur förarnas har upplevt denna 
del av projekt diskuteras i utvärderingen, se kap. 7.2.1. 

Hur sedan PUL ställer sig i frågan om att hantera anställdas positions- och kontaktuppgifter 
(telefonabonnemang som också är företagsanslutna) för att underlätta trafikplanering och 
förbättra effektiviteten hänvisar vi till 10§ i PUL, se nedan. Dock bör nämnas att FMS:et 
endast hanteras internt i koncernen och att inga privatuppgifter om förarna lagras på något 
sätt. Definitionen för personuppgifter är följande: 

”All slags information som direkt eller indirekt kan 
hänföras till en fysisk person som är i livet.” 
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Ett sätt att försäkra sig om att allt sker lagligt kan vara att be förarna skriva på ett samtycke, 
som godkänner att deras uppgifter behandlas i den omfattning som FMS:et gör. Paragraf 10 
avsnitt d, e och f i PUL styrker annars resonemanget om när behandlig av personuppgifter är 
tillåten [W:13]: 

”När behandling av personuppgifter är tillåten 
10 § Personuppgifter får behandlas bara om den 
registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen 
eller om behandlingen är nödvändig för att 

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna 
utföras, 

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till 
vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en 
arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller 

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den 
personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man 
till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna 
tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den 
registrerades intresse av skydd mot kränkning av den 
personliga integriteten.” 

Detta examensarbete omfattar inte juridiska aspekter utan en mer grundlig undersökning av 
juridiken bakom PUL måste givetvis göras innan ett definitivt svar kan ges på detta problem. 
Syftet med denna diskussion är att belysa problemet och det faktum att det existerar. 

7.2 Utvärdering av testimplementeringen 
Utvärderingen är uppdelad i två delar. En del omfattar testpersonerna och deras åsikter om hur 
de har upplevt testet. Den andra delen handlar om hur telematikdatorn MX-2 har fungerat i ett 
skarpt läge. 

7.2.1 Enkäter 
Det utformades två olika frågeenkäter som testpersonerna på Betongindustri AB skulle 
besvara. Anledningen till att två enkäter gjordes var för att delvis utreda hur förarna har 
upplevt tekniken i fordonen och delvis hur den övriga personalen som använt webblösningen 
har upplevt tekniken. 

För att kunna dra några slutsatser från testet har flervalsfrågor konstruerats med vissa 
utrymmen för testpersonerna att lämna mer utförliga svar. Frågorna inriktades mot upplevelse 
och nytta. Huvudfrågorna var: 

- Hur har det har varit att använda systemet? 

- Går det att se någon nytta med systemet? 

- Skulle ett liknande system kunna vara aktuellt i framtiden? 

Förare 
Flertalet av förarna tycker att det har varit lätt att använda sig av systemet och interfacet i 
förarhytten, detta trots att övrig personal har nämnt att de flera gånger har fått ringa och 
påminna förarna att starta utrustningen. Att någon förare har upplevt användarvänligheten 
annorlunda beror på elektriska fel, där utrustningen inte har startat som den ska eller att någon 
säkring har gått. Detta problem har dock endast uppstått i en av testbilarna. 
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Som tidigare har nämnts fanns det oro för att förarna skulle känna sig allt för övervakade. 
Detta har bekräftats i utvärderingen där majoriteten av förarna upplever att deras personliga 
integritet på arbetsplatsen kränkts. Hur detta skulle upplevas ifall alla fordon hade utrustats är 
svårt att säga. Detta test kan ha gjort att just dessa fyra förare känner sig extra iakttagna 
jämfört med sina kollegor. 

Ett citat som kan beskriva förarnas frustration i vissa stunder var under ett telefonsamtal med 
en av dem: 

”Du kan ta den där jävla antennen och vira runt ditt eget huvud och 
gå omkring med om du tycker det är så jävla kul!” 

I kap. 7.2.6 diskuteras möjligheterna att automatisera systemet och hur det skulle underlätta 
för förarna. Enligt enkäten är även det förarnas åsikt att försöka förenkla systemet så mycket 
som möjligt, samtliga förare anser att systemet skulle fungera bättre ifall allt sköttes 
automatiskt. 

Förarna säger sig ha förståelse för nyttan med ett sådant här system men säger sig ännu inte ha 
upplevt någon. Deras uppfattning om hur FMS:et skulle kunna underlätta kommunikationen 
och ifall de tror att detta eller ett liknande system kan vara aktuellt att jobba med i framtiden 
råder det delade meningar om. 

Exakt hur förarna har svarat i utvärderingen kan ses i Tabell 10.12. 

Ordercentral och fabriksansvariga 
Personalen som har använt den mjuka delen av FMS:et och sett slutprodukten anser att 
webbsystemet har varit lättanvänt med någon enstaka avvikelse, vilket uppskattningsvis beror 
på fabrikernas långsamma uppkoppling till Internet. Den dåliga Internetanslutningen har i 
regel bidragit till att den stora kartan blir svårarbetad vilket kan vara irriterande. Majoriteten 
har dock upplevt testet som ett intressant moment. 

Denna mer administrativa del av personalen anser att positioneringssystemet inskränker 
måttligt på förarnas integritet. 

Även här är förståelsen för vad man kan ha för nytta av ett sådant här FMS hög. Samtidigt tror 
samtliga i personalen att med ett fungerade positioneringssystem underlättas den interna 
kommunikationen och att detta eller ett liknande FM-system kommer att vara aktuellt i 
framtiden. 

För vidare information om hur systemanvändarna har svarat i utvärderingen redovisas i Tabell 
10.11. 

Några citat från när de på ordercentralen eller fabriken har använt FM-systemet: 
Ordermottagare. 

”Om någon kund ringer och undrar när betongen kommer har man snabbt 
kunnat lämna besked. Man ser om någon bil är på väg in eller inte.” 

Fabriksanställd. 

”Kolla om någon bil är på väg in till fabriken eller till någon kund som 
undrar om hans betong är på väg.” 
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7.2.2 Mätningar 
En felkälla vid mätningarna har varit när bilarna befunnit sig under mark en längre tid, bland 
annat då de har jobbat med Götatunneln som grävs i centrala Göteborg44. Då bilarna åker 
under mark upphör både GPS- och GPRS-kontakt. Detta ger en förklaring till varför 
statistiken är lägre för vissa fordon. Statistiken som loggats visas i Tabell 7.1 nedan. Där syns 
antal nätkontakter och antal lyckade kontakter för GPRS, GPS och HTTP från respektive 
MX-2. Som mest gjordes 26250 stycken mätningar av mottagningen för GPRS från ett 
fordon, MX ID 4. Att statistiken angående HTTP är lägre än GPRS och GPS beror på att 
mätningen av HTTP inte har skett lika frekvent. 
Tabell 7.1 Statistik postad från MX-2. 

MX ID GPRS OK GPRS 
Tot. 

GPRS % GPS OK GPS Tot. GPS % HTTP OK HTTP 
Tot. 

HTTP % 

1 20067 20130 99.69 19611 20130 97.42 19375 19375 100.00 

2 17402 17431 99.83 17117 17431 98.20 17214 17214 100.00 

3 24441 24500 99.76 23823 24500 97.24 24314 24316 99.99 

4 26090 26250 99.39 25145 26250 95.79 25680 25682 99.99 

GPS 
Mätningarna visar att GPS-systemet har en tillgänglighet på som bäst 98,20 % och som sämst 
95,79 %. Att det skiljer sig mellan de olika fordonen har att göra med att en del av förarna 
har, som tidigare nämnts, utfört arbete i ett tunnelbygge. Tillgängligheten anses vara fullt 
tillräcklig för att ett sådant FMS ska kunna uppfylla sitt syfte. 

GPRS 
Statistiken från GPRS-uppkopplingen ligger strax under 100 % och uppfyller förväntningarna 
eftersom GSM-täckningen ska vara komplett i Göteborgsområdet. Även här kan slutsatsen 
dras att vid de få tillfällen GPRS-uppkopplingen har varit bristfällig kan bilarna ha befunnit 
sig under jord. 

HTTP 
Statistiken från dessa mätningar bekräftar att kontakten med databasen är i stort sett 100 %, 
med något enstaka undantag. Servern som använts uppfyller förväntningarna och visar sig 
fullt duglig för ett sådant ändamål. Den innebär ingen flaskhals i systemet. 

7.2.3 Uppkoppling 
Tyvärr har webbsystemet upplevts aningen långsamt, framförallt på fabrikerna. En anledning 
är att kartan som använts under testet har varit stor och kräver hög bandbredd för att flyta på 
bra. Detta kombinerat med att Betongindustris uppkoppling inte är den bästa och att 
uppkopplingen på fabrikerna är ännu sämre, de har en ISDN45-uppkoppling till Betongindustri 
som sedan i sin tur har en koppling ut på Internet. Denna bandbredd känner vi inte till. Vid 
designen av systemet var detta problem redan känt men valdes att accepteras. Eftersom det 
fanns en begäran från Betongindustri att kartan skulle täcka hela skärmen46. Detta kombinerat 

 
44 När testet utfördes, från och med 2005-02-24 till och med 2005-03-14, byggdes Göteleden genom Göteborg. 
Den planeras vara klar våren 2006. 
45 Innebär en hastighet på 128 kbps. 
46 På Betongindustris datorer används en upplösning på 1024*728 pixlar. 
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med att det inte fanns några pengar att köpa in kartlicenser som lagras på datorerna gjorde att 
lösningen blev som den blev. 

7.2.4 Trafikkostnader 
Då testimplementeringen var genomförd beställdes kostnadsspecifikationer för de fyra 
abonnemangen som använts. Dessa visade en förvånansvärd hög trafikkostnad för den tid som 
FMS:et var i drift. En sammanställning av trafiken för MX-ID 4 över perioden 24:e februari 
till 3:e mars 2005 kan skådas i Tabell 7.2. Denna tabell täcker inte in hela testperioden, som 
sträckte sig till den 11-mars, utan endast de första dagarna. 
Tabell 7.2 Kostnad för MX-ID 4 mellan 24/2- och 3/3. 

datum antal sessioner total storlek 
(kB) 

kostnad 
(SEK exkl. 
moms) 

debiterat 
(SEK exkl. 
moms) 

kostnads 
diff. (SEK) 

kB/session 

24-feb 103 4459,57 71,35 83,6 12,25 43,30 
25-feb 59 3747,05 59,95 66,24 6,29 63,51 
28-feb 64 740,78 11,85 20,16 8,31 11,57 
01-mar 81 3057,85 48,93 57,12 8,19 37,75 
02-mar 76 2701,38 43,22 45,184 1,96 35,54 
03-mar 103 1033,838 16,54 29,44 12,90 10,04 
 

I tabellen syns den totala mängden data, i kB, som skickats varje dag och till vilken kostnad 
det skedde. Det finns två olika kostnader i tabellen, dels den debiterade trafikkostnaden och 
dels den faktiska trafikkostnaden. Även differensen mellan dessa kostnader kan ses i tabellen. 
Egentligen borde kostnaderna var lika, men på grund av en miss i programmeringen av 
GPRS-modulen har kostnadsskillnaderna uppstått. 

I tabellen visas även antal sessioner per dag och som synes rör det sig om variationer mellan 
59 och 103 stycken. Om GPRS-modulen hade varit korrekt konfigurerad hade antal sessioner 
varit 14 stycken, en för varje dag, under hela debiteringsperioden. Som nämndes i 
teknikavsnittet måste en GPRS-modul när den startar först utföra två steg innan överföring av 
data kan ske, se kap. 4.2.1. Först måste en GPRS-attach genomföras och sedan en PDP-
context. Det är PDP-contexten som styr GPRS-sessionen och så länge den är aktiv kommer 
även sessionen att vara det. Problemet i detta fall har varit att PDP-contexten inte har lyckats 
bibehållas och efter djupare analys visade det sig att en default timer i TC45:an var inställd på 
30 sekunder. En timer som antogs vara inställd på oändligheten då implementeringen på 
Betongindustri genomfördes. 

I kap. 4.2.1 nämndes att Vodafone tillämpar en avräkning i intervall om 10 kB vilket ger att 
ifall inte GPRS-sessionen bibehålls debiteras ett minimum på 0,16 SEK (exkl. Moms) även 
om endast 200 byte har skickats. Denna avräkning har inträffat vid många tillfällen under 
testimplementationen. Vid vissa tillfällen har dock GPRS-sessionen bibehållits under längre 
perioder, nämligen då fordonen har varit i rörelse och MX-2 har skickat data med kortare 
intervall än 30 sekunder. Denna miss i mjukvarukonstruktionen ledde till att ett nytt test 
genomfördes för att komma till rätta med PDP-contextens beteende. 

I inledningen av examensarbetet prioriterades inte finjustering av datatrafiken utan istället 
prioriterades att få ett system som fungerade. Detta kombinerat med en viss naivitet för 
GPRS-kostnaden hos skribenterna resulterade i en hög trafikkostnad. Vid utvärdering av 
datatrafiken märktes att mycket information har skickats varje gång MX-2 har etablerat en 
förbindelse mot servern. Som synes i Tabell 7.3 ligger medelvärdet för mängden överförd 
data på ~1,16 kB per uppkoppling. Vilket är en trafikmängd som inte är acceptabel om 
systemet ska vara hållbart ekonomiskt.  
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Tabell 7.3 Totalt antal paket och snittstorlek. 

  antal paket kB/paket 
24-feb 3781 1,18 
25-feb 3457 1,08 
28-feb 660 1,12 
01-mar 2620 1,17 
02-mar 2341 1,15 
03-mar 839 1,23 

 

För att få systemet mer ekonomiskt måste den överförda datamängden som skickas fram och 
tillbaka mellan MX-2:orna och webbsystemet optimeras.  

Till att börja med skulle den URL som skickas från MX-2:orna till webbservern kunna kortas 
ner väsentligt. Delar av URL:en som skickas kan se ut på följande sätt:  

?id=1&status=1&long=1114036275&lat=1094708367&vel_east=1091208367&vel_nort=1
108036275&idleTime=0 

Positionerna och hastigheterna är fiktiva men det visar dock hur 
många tecken en URL har som mest, i detta fall 96 tecken. 
Meddelandevariablerna har uteslutits eftersom MX-2 här antas 
kunna leverera position och hastighet, det skickas alltså inga 
felmeddelanden. Då en URL är uppbyggd enligt Figur 7.1, utgör 
ovanstående länk endast Path47-delen. Även Method48 och Host49 tillkommer för att URL:en 
ska vara fullständig [L:4]. Möjligheten att optimera de två första delarna av URL:en är 
begränsad. Vid testimplementeringen bestod Method och Host av 53 stycken tecken (exakt 
Host redovisas ej i rapporten då denna varierar beroende på vilken server systemet lagras). 
Summerar man ovanstående bestod URL:en som skickas till servern av 149 tecken. 

Figur 7.1 Visar uppbyggnaden 
av en URL 

Webbservern levererade ett svar till MX-2 som har utseendet enligt:  
HTTP/1.1 200 OK 
Date: Mon, 14 Mar 2005 10:39:38 GMT 
Server: Apache/2.0.49 (Linux/SuSE) 
X-Powered-By: PHP/4.3.4 
Connection: close 
Content-Type: text/html; charset=ISO-8859-1 
 
<fm> 
<status>ok</status> 
<updateInt>50</updateInt> 
<appVersion>6</appVersion> 
<loopPollGpio>1</loopPollGpio> 
<logtime>7200000</logtime> 
<erase>NO</erase> 
</fm> 

 
Sammanlagt består svaret av 319 stycken tecken vilket ger en total mängd för överföringen på 
468 tecken. Det första stycket innehåller ingen väsentlig information för att FMS:et ska kunna 
fungera. Telematikdatorn MX-2 tar i det är läget ingen hänsyn till det första stycket, den är 

                                                 
47 Filnamnet till önskad information. 
48 Protokollet som används för att hämta önskad information. 
49 Värden där informationen finns lagrad. 
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bara intresserad av XML-svaret. Genom konfigurering av webbservern skulle det första 
stycket kunna uteslutas och 167 tecken sparas in. Vidare skulle även XML-svaret kunna 
kortas ner ordentligt.  

Uppföljningstest 
För att reglera trafikkostnaden genomfördes ett nytt test efter avslutat teststudie på 
Betongindustri. Syftet med testet var att undersöka PDP-contextens beteende och om 
trafikkostnaden kunde regleras till en acceptabel nivå. Två mål definierades: 

- Kunna bibehålla samma GPRS-session så länge TC45:an är påslagen.  

- Styra trafikkostnaden till 50 SEK per månad med en noggrannhet på två stycken 
överföring per minut. Förutsatt att en månad består av 20 arbetsdagar och att en 
arbetsdag består av åtta timmar. Kostnaden diskuterades fram med personalen på Host 
Mobility AB. 

Kostnad 
En trafikkostnad på 50 SEK skulle innebära en trafikmängd på 3 125 kB per månad. Detta 
baserat på Vodafones aktuella abonnemangsavgifter där 1 kB skickad data kostar 0,16 SEK. 
Vidare skulle detta medföra att systemet kan skicka 19 531 stycken tecken varje timma. För 
att FMS:et ska få den noggrannhet som krävs bör uppdateringen ske två gånger per minut 
vilket ger en total teckenmängd på 162 tecken per etablerad förbindelse. Nedan behandlas det 
nya testet och om det uppfyller kraven på 162 tecken.  

Till att börja med justerades URL:en som skickas från MX-2:orna, vilket gav Path-delen 
följande utseende: 

?a=1&b=1&c=1114036275&d=1094708367&e=1091208367&f=1108036275&g=0 

Nu är längden på Path-delen 64 tecken. Återigen visar ovanstående Path-del fiktiva positioner 
och hastigheter. 

Host-delen av URL:en kunde genom ändring i katalogstrukturen på webbservern kortas ner 
till 41 tecken. Vilket ger en förkortad URL på 105 tecken. 

Genom att göra inställningar på servern kan som tidigare nämnts det första stycket uteslutas 
vilket innebär en besparing på 167 tecken. Detta genomfördes dock inte i det nya testet på 
grund av tidsbrist och att serveransvarige inte kunde kontaktas. Som ett nästa steg justerades 
XML-svaret som webbservern levererar till MX-2:orna. XML-svaret kortades ner till 
följande: 

<fm> 
<a>1</a> 
<b>1</b> 
</fm> 

 

Som synes är XML-svaret kraftigt reducerat vilket innebär att viss logik har flyttats över till 
MX-2. I det nya testet rapporteras endast om överföringen gick bra och vilket 
uppdateringsintervall som MX-2 ska använda.  

Denna justering sparade in 127 tecken per uppkoppling. Resultaten från de tre ovanstående 
justeringarna summeras i Tabell 7.4.  



7. Testimplementering 

 55

 
Tabell 7.4 Antal tecken som antogs skickas i uppföljningstestet. 

 Före  Efter Skillnad 
Webbservern 167 167 0 
XML-svaret 152 25 127 
URL:en 149 105 44 
    
Summa 468 297 171 

 

Som tabellen visar sparas 171 tecken in efter genomförda justeringar och den totala mängden 
överförda tecken blev 297. Genomförs konfigureringen av servern blir den totala mängden 
130 tecken, vilket uppfyller kravet på mängden överförda tecken (162 stycken). Värt att 
notera är att trafiken skulle kunna kortas ner ännu mer genom att revidera XML-svaret 
ytterligare och kanske utesluta vissa taggar. Det mest väsentliga är egentligen att svaret 
innehåller en bekräftelse om att överföringen gick bra.  

Den redovisade siffran på 297 tecken är direkt relaterad till vad som har kunnat beräknas men 
tyvärr stämde den inte överens med räkningarna från Vodafone. Nya specificerade räkningar 
för de aktuella abonnemangen visade att mängden skickad data fortfarande var för hög. 
Räkningarna visade att 880 tecken hade skickats per etablerad förbindelse. Det skickas alltså 
583 tecken extra vid varje etablerad förbindelse. Vilket är ett överskott som vid stunden för 
färdigställandet av denna rapport inte har lyckats kartläggas. Proceduren för att kartlägga 
mängden skickad data som debiteras av Vodafone är tidskrävande och det fanns tyvärr inte tid 
för att göra detta ytterligare. Däremot tros den extra mängden skickad data bero på HTTP-
protokollet som använts.  

PDP-Context 
Efter det nya testet kunde konstateras att PDP-contexten beteende hade blivit bättre efter det 
att timern i TC45:an hade satts till oändligheten. Tyvärr blev inte resultatet perfekt, se Tabell 
7.5.  
Tabell 7.5 GPRS-sessioner under uppföljningstestet. 

ID Uppkopplingar Tid (min) Debiterade sessioner 
3   84  125   2 
4 46 59 1 

 

MX-2 ID 4 lyckades bibehålla sin GPRS-session genom hela testet, men ID 3 tappad session 
efter en timme. Varför detta inträffade är oklart men enligt Vodafone ligger felet fortfarande i 
mjukvaran på GPRS-modulen. GPRS-modulen troddes dock vara konfigurerad korrekt och 
enheten var i drift under hela testet. Även detta problem var tvunget att lämnas ouppklarat på 
grund av tidsbrist. 

Nästa version 
I nästa version av systemet skulle rutinerna för överföringen behöva ändras så att både servern 
och MX-2 endast skickar det absolut nödvändigaste. Nedan presenteras ett förslag på hur 
överföringsrutinerna i nästa systemversion skulle kunna utformas.  
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Förslagsvis skulle servern svara med två binära tecken. Där 1 betyder JA och 0 betyder NEJ. 
Svaret skulle innehålla information om: 

- Gick överföringen bra? 1 eller 0 

- Finns det ny enhetsspecifik konfigurering? 1 eller 0 

Anledningen till detta är eftersom majoriteten av XML-svaret idag innehåller information som 
är förhållandevis statisk. Det vill säga att informationen förändras mycket sällan i de olika 
MX-2:orna om systemet togs i drift på allvar. Orsaken till att informationen användes i 
testimplementeringen på Betongindustri var för att kunna trimma systemet och experimentera 
med olika inställningar för att se hur telematikdatorerna betedde sig. 

Genom att låta MX-2 endast ta emot två binära tecken skulle trafiken minskas avsevärt. Det 
första tecknet skulle användas till att avgöra om informationen var tvungen att återsändas 
medan det andra tecknet indikerar om det finns ny konfigurering att hämta hem. Är det senare 
tecknet satt till 1 utför MX-2 en förutbestämd rutin och hämtar hem de nya konfigureringarna. 
Ett annat sätt att konfigurera MX-2:orna skulle kunna vara genom att skicka ett SMS med ny 
information.  

Även informationen som skickas från MX-2:orna skulle behövas optimeras ännu mera i nästa 
version av systemet. Som togs upp i kap. 5.2.5 består URL:en som skickas av information 
angående status, id, position, hastighet, idleTime och tre olika meddelanden. Sammanlagt 
består path-delen av URL:en av tio variabler. De tre meddelandevariablerna har endast 
använts som stöd till felsökning och intrimning av systemet och bör uteslutas i nästa 
systemversion. Även variabeln som innehåller tiden som fordonet har stått stilla, ideTime, kan 
rationaliseras bort. Som tidigare nämnts avgör servern i dagsläget när MX-2 ska byta 
uppdateringsintervall baserat på vilken idleTime MX-2 har skickat in. Denna funktion 
behöver inte genomföras av servern utan kan istället implementeras i MX-2. Efter ovan 
nämnda modifieringar skulle path-delen innehålla följande sex variabler: 

- id 

- status 

- longitud 

- latitud 

- longitudinell hastighet 

- latitudinell hastighet 

Vidare skulle dessa variabler kunna kodas samman till en enda variabel som sedan avkodas av 
server enligt givna regler. Hur detta eventuellt skulle kunna genomföras har inte undersökts i 
denna rapport men det är ändå värt att nämnas som en vidareutveckling av systemet.  

7.2.5 MX-2 
Telematikdatorerna uppfyllde alla krav som ställdes i kravspecifikationen och har inte varit 
någon flaskhals i systemet. Dock har det varit problem med elsystemet i en av 
betonglastbilarna vilket lett till att den aktuella MX-2:an temporärt har slagits ut. Vad som 
orsakat detta har inte lyckats redas ut, men en orsak kan vara att det har förekommit 
spänningsvariationer som lett till att mikroprocessorerna, PIC:arna, på MX-2:an har matats 
med fel spänning. Spänningsvariationer kan leda till att telematikdatorerna tillfälligt slås ut. 
Detta spänningsproblem har inneburit att föraren i den aktuella betonglastbilen har fått starta 
om MX-2:an genom att dra ur strömsladden och sätta i den igen. I de övriga fordonen där 
elsystemet har varit okej har telematikdatorerna fungerat felfritt. De har klarat av att 
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genomföra de överföringar som har definierats för att hålla systemet uppdaterat. GPIO-
signalerna har tolkats korrekt och respektive åtgärder har utförts. 

7.2.6 Avslutning av testimplementeringen 
Då FMS:et är anpassat efter vilken tidsram projektet har haft har omfattningen på systemet 
även varit därefter. Erfarenheter som har dragits efter denna korta tid har gett idéer och 
uppslag till hur nästa version av ett FMS skulle kunna fungera. Nedan diskuteras framtida 
förslag för MX-2 och information i fordonen. 

Automatisering 
Förhoppningar är att föraren inte ska behöva vara en del av systemet utan att uppgifter om 
axeltryck eller annat ger MX-2 uppgifter om fordonet är lastat eller tomt. På så sätt kan GPIO 
tas bort för att ange status. Genom att koppla strömtillförseln till MX-2 från den diskreta 
signal som sätts hög då tändningsnyckeln vrids om kan även systemet slippa GPIO för av- och 
påslagning av systemet. 

Här kommer några förslag på hur statusfunktionen för fordonen skulle kunna fungera: 

- Rotation 

o Trumman på betonglastbilarna roterar åt ena hållet när de blandar betongen 
och åt det andra hållet när de tömmer, samt står stilla när den ej innehåller 
någon last. Genom att registrera då trumman roterar åt respektive håll skulle en 
bedömning kunna göras ifall tömning är genomförd eller ej och därefter sätta 
status. Eller helt enkelt skulle statusen kunna anges efter trumman, det vill säga 
om den är stilla, lastad eller tömmer. Sedan kan transportledaren själv bedöma 
vad föraren håller på med. 

- Pump 

o Ett annat sätt att automatisera statusläget vore att mäta mängden betong som är 
kvar i trumman. Vissa betonglastbilar är utrustade med en räknare som räknar 
den mängden betong som har lämnat trumman. Genom att utnyttja den 
räknaren skulle FMS:et kunna ge mycket noggranna uppgifter om fordonens 
status till trafikplanerarna. Frågan är bara om det finns något behov av en 
sådan noggrannhet. Förmodligen skulle trafikplanerarna ändå bara vilja veta 
om fordonet är färdig med lossningen eller ej. Hur mycket betong som lossats 
spelar mindre roll. 

- Fjädring 

o Beroende på hur stor lastbilen är har de olika fjädringstyper, små lastbilar 
klarar sig med bladfjädring medan större använder sig av luftfjädring. 
Möjligtvis skulle trycket i luftfjädringen kunna mätas och på så sätt fås 
information om hur mycket last fordonet kör omkring med. Exakt lastmängd 
kanske inte går att mäta men dock borde det kunna gå att sätta en nivå för 
trycket i fjädringen då trumman är tom, och sedan kontinuerligt göra 
jämförelser med detta värde. Problemet med detta alternativ är dock att alla 
lastbilar inte är utrustade med luftfjädring.  

Hur dessa alternativ skulle kunna realiseras har inte behandlats djupare, utan ska mest ses som 
några idéförslag. 
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Vision hos Betongindustri 
Under samtal med Betongindustri AB framkom att deras slutgiltiga förhoppning på sitt FMS 
skulle vara att även ha ett visuellt interface hos föraren, där denne kan ta emot information, få 
tillgång till karttjänster, kvittera körningar och liknande. Detta skulle innebära att en Touch-
display måste installeras i fordonet och att telematikdatorn skulle vara mer avancerad än MX-
2. 

7.3 Framtiden 
Ser man till den privata bilmarknaden kommer positionering och vägvisningar att bli allt 
vanligare och lättare att hantera. Även funktioner så som att få information om 
trafikstockningar, lämpliga restauranger på vägen och var nästa möjlighet för tankning finns 
kan spridas till kunder som efterfrågar det. Till exempel håller Honda på att utveckla ett 
trafikinformationssystem som baseras på TeleAtlas produkt Navteq, där data överförs via 
satellit och realtidstrafikdata visualiseras på en digital karta. Även möjligheten att inkludera 
personliga informationslager över ett kartsystem håller på att utvecklas, vill användaren veta 
aktuella bensinpriser hos kringliggande bensinmackar eller annan information kan detta 
hämtas hem ur databaser på daglig basis [A:6]. Kommer bilens navigationsutrustning att 
användas till andra ändamål? Förmodligen kommer systemen att gå mot infotainmenthållet, 
där det finns displayer som standard i fordonen med olika system inkopplade, allt från GPS, 
audio, spel och CD/DVD. På så sätt skapas en allt-i-ett lösning där det är hårdvaran som 
begränsar vad systemet kan användas till.  

Den positiva responsen som projektet har fått hos Betongindustri AB gör att framtidstro på 
FMS:et eller motsvarande kan vara ett av tillämpningsområdena för Host Mobility AB:s 
telematikdator MX-2. Att i framtiden utöka omfattningen på FMS:et så att även andra 
fordonsdata utvinns är bara en tidsfråga, eftersom kunder och miljökrav kräver det i allt högre 
grad.  

Slutsatsen om hur ett företag som Betongindustri AB skulle hantera en investering av ett FMS 
i sin verksamhet kan sammanfattas i två inriktningar. Den ena där föraren kopplas från 
systemet genom att automatisera det så mycket som möjligt. Det andra alternativet skulle vara 
att involvera föraren i en ännu högre grad, där kanske de får tillgång till kartinterfacet och 
orderhantering, som nämnts i föregående avsnitt. Detta för att föraren ska känna sig mer 
delaktig och inte utnyttjad och övervakad. 
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8 Avslutning 
Helhetsuppfattningen av detta projekt har varit positivt, att följa projektet från förstudie vidare 
till planering, implementering och utvärdering har varit en lärorik process. 

Vi har under projektets gång sett möjligheter och framtid inom telematiksektorn, då det finns 
mycket att jobba på med att informera och upplysa transportföretagen om nya möjligheter hur 
de kan effektivisera sig och spara pengar. 

Design och utveckling anpassades efter användaren av systemet, med aviskt på vem som 
skulle använda systemet och hur det skulle användas. Utvärderingen visar att detta moment 
har hanterats relativt bra. Dock ses alternativa lösningar, vilka diskuterats i rapporten, som 
bättre förslag inför en eventuell realisering av systemet. 

Analys av statistik från testimplementeringen visar att systemets tillgänglighet är tillräcklig i 
Göteborgsregionen för denna typ av Fleet Management system. Dock bör överförd data 
optimeras ytterligare för att hålla trafikkostnaderna nere. Uppföljningstestet lyckades inte 
uppfylla kraven som ställdes och det är med ett visst vemod som vi lämnar vissa frågor 
ouppklarade, såsom trafikkostnaden och GPRS-sessionen. Ändå är våra förhoppningar att ett 
sådant system ska kunna klara sig med en trafikkostad runt 50 SEK/månad och ha ett 
uppdateringsintervall på två gånger i minuten. 

När de mål som nämndes i kap. 3.2 utvärderas kan slutsatsen dras att Testimplementationen 
på Betongindustri AB utfördes under en allt för kort tid och i för liten omfattning för att några 
korrekta slutsatser skulle kunna dras. Dock förs nedan en diskussion angående de mål som 
specificerats tidigare i rapporten. 

- Resursutnyttjandet har inte gått att mäta men både förare och transportledare ser 
nyttan med systemet, vilket bådar gott inför framtiden. 

- Inte heller när det kommer till internkommunikationen har någon effektivisering 
kunnat mätas. Under testet kan systemet rent av ha lett till försämrad kommunikation 
då fabrikspersonal och transportledare regelbundet fick ringa upp förarna för att 
påminna dem att använda utrustningen. På sikt ser dock transportledarna att systemet 
bara kan medföra förbättrade kommunikationer mellan fabriker och förare. 

- Förhöjd service gentemot kund har vid åtminstone två tillfällen dokumenterats av 
transportledarna och fabrikspersonalen. Dessa tillfällen ligger till grund för slutsatsen 
att servicegraden har höjts och om systemet skulle etableras skulle även kunderna 
vänja sig vid denna service och utnyttja den i högre grad. 

Anledningen till att testet inte varade längre än två veckor var att designen av mjukvara tog 
längre tid än förväntat, vilket kortade ner tiden för genomförandet av testimplementeringen. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 – Underlag för Intervju 
Frågor 
Arbetssätt 

• Hur ser informationsflödet ut idag – från beställning till leverans? (helst en så 
utförlig beskrivning som möjligt) 

• Vilken teknik används idag? 
• Är systemet datoriserat och hur skickas orders ut till föraren? 
• Finns det några märkbara brister i kommunikationen idag? 

o Är något som känns extra ”krångligt”? 
• Ser de några lösningar till eventuella problem? 
• Finns det andra behov som Ni skulle vilja inkludera i Ert system? 
• Finns det planer på att utveckla systemet? 

Investeringar 
• Hur ser Ni på investering av ny teknik? 
• Rörliga och fasta kostnader? 
• Betalningsupplägg (abonnemangsform/engångsinvestering)? 
• Vad skulle Ni vilja förändra? 
• Vad krävs för att ett sådant system ska vara aktuellt?  

Säkerhet och miljö 
• Hur jobbar Ni idag för vara effektiva och miljömedvetna? 
• Befintligt stöldskydd – Larm, GPS-spårning? 

o Om inte, finns det eventuella önskemål? 
• Larm för förare? 

o Hur upplevs förarnas säkerhet på vägarna? Vid raster etc.? 
Förare 

• Hur upplever de arbetsmiljön, i de aspekter som har med den interna 
kommunikationen att göra? 

• Har Ni några förslag på hur den skulle kunna förbättras eller effektiviseras? 
• Hur ser förarens säkerhet ut – personligt larm etc.? 
• Vad skulle Ni vilja förändra? 
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10.2 Bilaga 2 – Sammanfattning av förstudie 
För att läsaren inte ska behöva läsa hela förstudien och varje intervju har vi sammanfattat de 
olika branscherna för att förenkla och förtydliga resonemanget. 

10.2.1 Logistikföretag 
Med ett logistikföretag syftar vi på ett företag eller ekonomisk förening som inte äger några 
fordon själv utan lägger ut transporterna på åkare och åkerier. Däremot sköter de all den 
administrativa biten och trafikledning åt åkarna och har som uppgift att se till att bilarna har 
hög utnyttjandegrad. I dag skrivs alla orders in i ett ofta föråldrat datasystem där trafikledaren 
planerar ut orderna på olika fordon. Kontakten med fordonen sköts med GSM, SMS, 
komradio och Mobitex. När leveransen är gjord är det förarens uppgift att kontakta 
trafikledningen och klarrapportera ordern.  

För kunna öka deras beläggning på bilarna och underlätta trafikledarnas arbetsuppgifter skulle 
de behöva ett nytt ordersystem, där trafikledarna kan sköta all kommunikation med fordonen 
digitalt och i textformat. Detta skulle bidra till att trafikledarna slipper kommunicera med alla 
fordonen via GSM, SMS och radio och istället ägna mer tid till att planera transporterna.  

Sammanfattning av funktioner som vi ansåg vara bra hjälpmedel för logistikföretagen ses i 
Tabell 10.1. 
Tabell 10.1 Funktioner för logistikföretag. 

 

Funktion Motivering 

Ett ordersystem - För att få ett system som snabbt kan 
placera ut en order på ett fordon  

- Minska pappersarbete för 
kontorspersonalen och förarna 

Realtidspositionering, GPS - Minimera bränsleförbrukning 
- Att veta bilarnas position underlättar 

planeringen av kommande körningar 

Status på fordonet/föraren - Underlättar för lastcentralen att veta vad 
föraren gör och om fordonet är på väg 

- Förenklar kommunikationen mellan 
stationerna och fordonen 

Fordonsdator 

(inte helt nödvändigt, men ett enklare 
interface som möjliggör rapportering till 
trafikledningen) 

- Föraren kan ange status 
- Snabb klarrapportering 
- Minska telefon- och radiokommunikation 
- Körorder direkt till fordonet 

Positionering 
Av de två logistikföretagen vi besökte var det ena positivt inställt till att kunna övervaka sina 
fordon via GPS och ett kartinterface, bland annat för att kunna få exakta placeringar för sina 
utställda containrar [P:8]. Det andra företaget såg dock ingen direkt fördel med att kunna följa 
fordonens positioner i realtid då de flesta av deras transporter sker i linjetrafik [P:11].  

Kyltransporter  
Då vissa kunder ställer krav på att kylvaror ska transporteras inom ett visst temperaturintervall 
skulle det vara bra att på distans kunna läsa av temperaturhistoriken under en viss transport 
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[P:7]. Data skulle kunna skickas via GPRS och lagras på företagets server och lätt kunna 
plockas fram då en eventuell tvist uppstår. Idag tar detta arbete lång tid att utföra för 
Fraktkedjan, då det krävs att man fysiskt kopplar in sig på fordonet och söker igenom 
temperaturhistoriken för att hitta den aktuella transporten. Andra företag vi har varit i kontakt 
med har lösningar för automatisk avläsning, till exempel när man kör in på ICA:s område 
skickas historiken direkt till deras datasystem. För att på distans kunna avläsa temperaturen 
borde man kanske kontakta H-O Nilsson som är den i särklass största leverantören av 
kylaggregat i Göteborgsområdet.  

Slutsats 
Idag finns det ett antal Fleet Management-system på marknaden som vänder sig till 
logistikföretagens verksamhet men enligt de företag vi har besökt kostar dessa system för 
mycket pengar. Ofta är logistikföretagen ekonomiska föreningar som ägs av dess medlemmar, 
åkarna, och därför måste varje investering ge ett positivt resultat från början. Detta på grund 
av den låga vinstmarginal som råder för den enskilde åkaren. De har ofta inte råd att göra 
större investeringar utan att veta exakt vilken vinst det skulle innebära.  

10.2.2 Åkeri 
Ett företag som äger en eller flera fordon men som i regel kör åt något logistikföretag, 
tredjepartsföretag. Deras transportverksamhet består dels av linjetrafik, gods som 
transporteras från A till B enligt givna rutter och dels av distributionstransporter. 

De får sina körscheman från logistikföretaget och avsätter fordon därefter, i deras intresse 
ligger givetvis att få så många körningar per fordon som möjligt, detta ansvar ligger hos 
logistikföretaget att pussla ihop så bra som möjligt. 

Då de oftast kör samma rutter, säger de sig ha god koll på var fordonen befinner sig i 
förhållande till när de gav sig av [P:10]. 
Tabell 10.2 Funktioner för Åkerier. 

 

Funktion Motivering 

Positionering, GPS - Trygghet att veta var fordonen befinner sig 
- Vissa säkerhetsaspekter 
- Logga tider/positioner 

Fordonsdata - Bränsleförbrukning 
- Körstil 

Vad kan Åkarna utnyttja för att utveckla sin verksamhet? 
Då åkarna jobbar mot logistikföretagen är en nyckelfaktor att båda använder samma system 
för kommunikation. Att trafikplanerarna lätt kan överskåda var bilarna befinner sig innebär att 
de direkt kan skicka ut en nyinkommen order till en lastbil som är i området. Trafikplanerarna 
på logistikföretagen har annars kanske inte alltid samma kontroll på var fordonen befinner sig 
som de på åkericentralerna. Att effektivisera körningarna bör ligga i bådas intressen. Kan det 
då vara vettigt att investera i någon positioneringstjänst? 

Idag erbjuder både Volvo och Scania olika Management-lösningar för att underlätta 
kommunikationen och förse centralen med fordonsdata. Både Volvo och Scania har valt att 
skicka systemdata via SMS. Se kap. 4.2.2 för tidigare diskussion. 

Den stora frågeställningen vi har stött på är vad åkarna ska göra med all datainformation, hur 
ska de förädla den till något användbart? De flesta åkarna ser att all information är bra men 

 64



10. Bilagor  

det innebär också fler mantimmar för att sammanställa och behandla informationen. Det är 
också en fråga om vad man är villig att betala för. 

Vi ser ju möjligheten att eventuellt kunna följa upp förarens körstil, bränsleförbrukning etc. 
Frågan är om efterfrågan finns där eller om informationen blir överflödig. 

Slutsats 
Även om åkarna själva är väldigt försiktiga med vad de kan ha för nytta av informationen 
finns det ett behov. Att sedan Volvo och Scania har utvecklat komplicerade och dyra system 
som inte många har råd att investera i är en sak, kanske kan en light-version, som inte innebär 
en allt för stor investering för åkaren, var aktuell. 

10.2.3 Serviceföretagen  
Vid besök hos ett serviceföretag insåg vi att det inte existerar något Fleet Management-system 
som är anpassad till deras verksamhet. Enligt Bengt Johnsson på Allsugning AB erbjuder 
dagens system en mäng olika funktioner som de inte har något behov av utan lämpar sig 
egentligen bäst till godstransporter av olika slag. Vi tycker att Allsugning AB:s verksamhet 
står för den generella bilden av hur ett serviceföretag bedriver sin verksamhet, och kommer att 
utgå från deras situation för att sammanfatta branschens situation.  

Deras verksamhet består dels av planerade installationsuppdrag, underhållsuppdrag, jour och 
serviceuppdrag, det sistnämnda är den största biten. Ett serviceföretag som Allsugning AB har 
en mängd olika sorters fordon som lämpar sig olika bra för olika uppdrag. Deras personal har 
olika kompetens beroende på erfarenhet och utbildning. När en beställning görs måste 
personalen först avgöra vilken typ av uppdrag det är och sedan vilken personal och fordon 
som krävs. Idag görs det arbetet manuellt av personalen på kontoret som har den 
informationen i pappersform, vilket innebär ett tidskrävande pusselarbete. Alla uppdragen 
skrivs ut och placeras i mappar som representerar personalen med fordon, denna rutin skiljer 
sig säkerligen mellan olika serviceföretag. Om då företaget har 24 fordon innebär det 24 
mappar som under en dag kan innehålla upp till 15 uppdrag. Föraren får uppdragen tilldelade 
dels i pappersform på morgonen och dels via GSM under dagen när det dyker upp nya 
uppdrag. Ett FMS skulle alltså behöva vara integrerat med deras ordersystem, fordonsregister 
och personalregister.  
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Tabell 10.3 Designförslag från Allsugning AB. 

 

Funktion Motivering 

Ett ordersystem med databaser över 
fordonstyper och personalens kompetens 

- För att få ett system som snabbt kan 
placera ut en order på lämpligt fordon och 
personal 

- Minska pappersarbete för 
kontorspersonalen 

Realtidspositionering, GPS - Kortare inställelsetid 
- Minimera bränsleförbrukning 
- Viktigt att veta var bilarna är 
- Säkerhet 

Fordonsdator - Föraren kan ange status 
- Order skickas direkt till bilen 
- Snabb klarrapportering 
- Enklare för ordercentralen att planera och 

ändra order 
- Minska telefon- och radiokommunikation 

Säkerhet - Personalen arbetar ofta ensamma ute på 
fältet och övervakning skulle öka deras 
trygghet 

- De arbetar med kemikalier. Om något 
inträffar kan medarbetare snabbt hitta dit 

Systemet ska innehålla databaser över dels personalens kompetens, graderad i tre nivåer, och 
dels över fordonens utrustning, graderad i fem nivåer. När ett uppdrag kommer in till 
kundtjänsten ska personalen kunna ange vilken typ av fordon som krävs och vilken personal 
som krävs. Därefter ska systemet kunna välja personal och fordon utifrån givna kriterier. 
Systemet ska även ta hänsyn till var fordonen befinner sig och välja det närmast lämpliga för 
att minimera körsträckan. Sedan skickas ordern ut till fordonet som ska vara utrustat med en 
dator där föraren kan se dagens orders och klarrapportera dem tillbaka till ordercentralen och 
trafikledaren. Föraren bör även kunna skriva ut ordern för att få kundens underskrift och 
godkännande av utfört arbete. Under arbetsdagen ska personalen i bilen hela tiden ange sin 
status så att trafikledning lättare ska kunna planera och fördela uppdrag under dagen. När ett 
nytt uppdrag kommer in till ordercentralen kan det innebära att de order som blivit utlämnat 
till fordonen måste planeras om för att få in det nya uppdraget i planeringen. Detta bör kunna 
ske på ett smidigt sätt via datorn istället för med pappersexercis, kanske med någon form av 
”drag-and-drop”-funktion där resurserna lätt kan överskådas.  

Slutsats 
Allsugning AB är i behov av ett nytt system, dock verkar de vara inne på en helhetslösning 
för hur allt arbete på kontoret ska fungera. Bengt sa att de kommer att prioritera utvecklingen 
av systemet på kontoret före någon trådlös dataförbindelse mellan förarna och kontoret. 

10.2.4 Anläggningsföretag 
Här syftas på företag som producerar och levererar anläggningsmaterial till kunder, som till 
exempel grus, sten, asfalt och betong. De äger inte alla fordon som kör för dem utan vissa kan 
vara inhyrda, beroende på arbetsbelastning. Anläggningsföretagens arbetssätt skiljer sig från 
de övrigas då man närmast kan beskriva den som en sorts cirkeltrafik, där de återkommer till 
lastcentralen för att sedan köra ut lasten till kunden, de gör inga avstickare för att plocka upp 
gods på vägen, möjligtvis att de tar med sig något från kunden som denne vill bli av med. 
Detta innebär att fordonen kör tomma eller halvfulla hälften av tiden. Istället för att samordna 
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transporter blir det aktuellt att maximera utnyttjandegraden genom att låta fordonen rulla så 
mycket som möjligt, och detta sker ju ifall man kapar onödiga väntetider i systemet. 

De flesta väntetiderna uppstår ifall det blir kö antingen vid lossningsplatsen eller vid 
lastcentralen. Uppenbarligen kan anläggningsföretagen främst påverka väntetiderna vid 
lastcentralerna. 
Tabell 10.4 Funktioner för anläggningsföretag [P:4]. 

Funktion Motivering 

Ett ordersystem - För att få ett system som snabbt kan 
placera ut en order på ett fordon  

- Minska pappersarbete för 
kontorspersonalen 

Realtidspositionering, GPS - Minimera bränsleförbrukning 
- Att veta bilarnas position underlättar 

planeringen av kommande körningar 
Status på fordonet/föraren - Underlättar för lastcentralen att veta vad 

föraren gör och om fordonet är på väg 
- Förenklar kommunikationen mellan 

stationerna och fordonen 
Fordonsdator 

(inte helt nödvändigt, men ett enklare 
interface som möjliggör rapportering till 
stationen) 

- Föraren kan ange status 
- Snabb klarrapportering 
- Minska telefon- och radiokommunikation 

Funderingar över vad en positioneringstjänst kan innehålla 
Vid ett studiebesök spånade vi lite med de anställda på en betongstation om vad som skulle 
kunna underlätta deras arbete. De ville på något sätt kunna bli varse om bilens ankomst en 
stund innan de anlände att de kan förbereda, påbörja och blanda nästa betongsats innan bilen 
står vid lastzonen och väntar. På detta sätt ökar de beläggningen på bilarna och de kan minska 
köerna vid lastzonerna. 

Att utforma något sorts kartverktyg där de på betongstationen kan se var fordonen befinner 
sig vore därför bra. Övriga idéer var att utforma någon sorts interaktivitet för föraren, det vill 
säga att låta denne styra när fordonet är tillgänglig för nästa last, eller för att indikera att den 
har last och om föraren är upptagen med att lossa. På så sätt är det lättare för dem på stationen 
att uppskatta ankomst och veta varför de inte alltid kan nå sin förare via komradion. 

Då varje betongföretag har flera olika stationer runt om i Göteborg och antalet bilar kan 
variera från dag till dag bör det finnas någon sort fordons-ID som möjliggör att man lätt kan 
se vilket fordon som tillhör vilken station, kanske fordonsnumret eller någon sorts ikon kan 
markera detta. Även en informationsflik om vad fordonen har i lasten, så att betongstationen 
vet om de måste åka och tömma överbliven last eller om de kan återanvända det vid nästa 
körning. Antalet bilar som behövs per dag kan variera och ibland hyrs externa bilar in från 
åkare och lastbilscentraler. Detta ställer krav på utrustningen den snabbt ska kunna installeras 
i de bilar som hyrs in över dagen. 

Brister i branschen 
I dag finns det inget komplett FMS anpassat för denna sorts verksamhet, nu pusslar de ihop 
papperssystem och datasystem med att förmedla körningarna via GSM och 
kommunikationsradio. Även tron om att de kan allt utantill gör att de har fastnat i gamla 
rutiner, vilka kan vara svåra bryta. I dag orkar inte förarna rapportera in sin status till 
betongstationerna och vad är det som säger att de i framtiden kommer att känna sig manade 
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till att använda sig av nya system. Det är viktigt att företagsledningen tar sitt ansvar och 
informerar om systemets fördelar och vinster. 

Nytänkandet varierade mycket mellan de företagen vi besökte, två bolag inom samma bransch 
var som dag och natt när det kommer till nytänkande. Det ena sprudlar med idéer och 
förhoppning om att kunna bli effektivare medan det andra har satt på sig skygglappar och 
vägrar se möjligheterna runt omkring sig. 

Slutsats 
Antalet företag är begränsat till fyra stycken i Göteborgsområdet och alla företagen äger inte 
sina bilar själva. För att lätt kunna installera eventuell positionering bör en mobil enhet vara 
aktuell, något man bara kan plugga in i cigarettuttaget.  

10.2.5 Entreprenadföretag 
Företag som utför arbeten med och även hyr ut tyngre arbetsmaskiner, som till exempel 
lyftkran, grävmaskin, vält, plog, asfaltläggare, traktorer, dumpers med mera. 

Intresset för Fleet Managementlösningar i dessa företag är relativt låg, de hyr bara ut sina 
maskiner och sedan är det upp till kunden att använda dem så effektiv som möjligt. Dock 
skulle kanske information om maskinerna kunna säljas vidare till kunderna, detta kan bli en 
mjuk parameter vid konkurrens som kan vara givande [P:16]. 
Tabell 10.5 Funktioner för entreprenadföretag. 

Funktion Motivering 

Realtidspositionering, GPS - Information om maskinernas position på 
vägar eller byggen 

- Övervaka bränsleförbrukning 

Status på fordonet/föraren - Underlättar för kunden att veta vad föraren 
gör och om fordonet är på väg 

- Förenklar kommunikationen mellan 
stationerna och fordonen 

Fordonsdator 

(inte helt nödvändigt, men ett enklare 
interface som möjliggör rapportering till 
stationen) 

- Föraren kan ange status 
- Snabb klarrapportering 
- Minska telefon- och radiokommunikation 

Vad en positioneringstjänst kan innehålla 
Vid vårt besök på Vägverket Produktion diskuterade vi vad deras system kunde komma att få 
för roll för kunderna, detta då de är i utveckling och testfasen av ett fordonssystem. De har 
bland annat upplevt ett ökat intresse från deras kunder när det gäller information från 
fordonen, allt från var plog- och saltbilar befinner sig till snödjup och information om skador 
på vägbanan. Vägverket Produktion kommer att använda sig av Smartphone-telefoner50 med 
GPS-sändare som de lätt kan skicka med förarna, eller om förarna får köpa in egna. De har 
även valt att göra sitt program öppet så att även utomstående som vill köpa in sig på deras 
tjänst kan göra det. Då matar de helt enkelt in mjukvaran i deras telefoner och ger dem 
tillgång till tjänsterna via Internet. Visserligen har inte Vägverket Produktion hand om 

                                                 
50 Termen Smartphone används för att beskriva trådlösa telefoner som har speciella datoregenskaper som tidigare 
inte förknippades telefoner, så som trådlöst mail, fax, Internet, LAN anslutningar… och liknande funktioner. 
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fordonen utan det är Vägverket Maskin som sköter den biten, men vi räknar ändå in dem 
under samma bransch. 

Ingen är direkt negativ till nyinvesteringar men de ska vara väl genomtänkta och fylla ett 
syfte. Alla som bedriver uthyrningsverksamhet eller äger tyngre maskiner upplever lite svinn. 
Därför kan ett billigt stöldskydd i form av spårningsmöjligheter vara ett sätt att lättare komma 
i ordning med problemen. Skanska Maskin har till exempel tittat på flera lösningar, delvis för 
att underlätta det administrativa arbetet men även minska stölderna. Dock har chippmärkning, 
som går att spåra geografiskt, visat sig vara en dyr investering vilket gör att de nog nöjer sig 
med att endast stöldmärka och förse maskinerna med en streckkod för att underlätta 
inventering. 

Slutsats 
Ett ökande intresse för information till kunderna verkar finnas, dock inte allt för väl spriden. 
Detta gör att vi endast ser en positioneringsmöjlighet ifall företagets kunder efterfrågar denna 
information. För företagens egen del är det mest ett stöldskydd som verkar vara aktuellt. 

10.2.6 Budfirmor 
Här är korta leveranstider en kritisk faktor då order och leverans sker på samma dag, ibland 
med bara någon timmes mellanrum. Att få budfirmor till att samordna och planera sina 
körningar för att öka belägganingen på bilarna är nyckeln till att både vara framgångsrik och 
hålla en hög servicenivå. Ifall man kan lägga flera orders på en och samma bil då han ska till 
ett visst område för att hämta paket och om de sedan har någorlunda samma destination, till 
exempel centrum, innebär det att man kan få betalt för fler körningar än vad man genomför 
[P:5]. Man ökar utnyttjandegraden samtidigt som man jobbar miljömedvetet. 

Idag sker kommunikationen mellan transportledarna och förarna mestadels via GSM och 
SMS. Detta gör att föraren hela tiden måste hålla reda på lappar med adresser, alternativt 
SMS. Det blir ett väldigt knappande på telefonerna för att skicka, ta emot, bekräfta och 
klarrapportera uppdrag. Den generella bilden för hur informationsflödet på en budfirma ser ut 
på följande sett.  
Tabell 10.6 Informationsflöde hos budfirmor. 

 

Arbetsuppgift Tillvägagångssätt 

Ordermottagning Tas emot via telefon och matas in i företagets 
datasystem. 

Val av fordon Fordonen plockas ur ett kösystem som bygger på att 
förarna placeras där när de har rapporterat in sin 
lediga status. 

Order skickas till fordonen Trafikledningen ringer upp fordonen via GSM, 
komradio, Mobitex alternativt skickar SMS. 

Föraren lämnar acceptans Bekräftar via GSM, komradio, Mobitex eller SMS. 

Klarrapportering från föraren Sker via GSM, SMS, komradio alternativt Mobitex. 

Positionering Fordonens positioner bygger på att föraren 
rapporterar in sin lägesstatus till trafikledarna som 
sedan får hålla den informationen i huvudet. 

Budfirmornas trafikledare, som även fungerar som ordermottagare, är idag tungt belastade 
med att ständigt hålla kontakten med fordonen via GSM, SMS och komradio. Att hålla koll på 
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fordonens positioner sker ofta genom att föraren rapporterar in sin position vilket också bidrar 
till att trafikledaren är tungt belastade. Ett av företagen, Uppdraget, använder sig dock av ett 
Mobitex-system (se kap. 4.2.2) där all kommunikation skickas i textformat. Sylve Törnqvist 
på Uppdraget menar att förarna får ut mer konkret och korrekt information från trafikledarna 
via Mobitex-systemet. Uppdragets trafikledare kan ägna mer tid åt att planera transporterna 
och därmed öka beläggningen på bilarna nu när de slipper kommunicera via GSM och 
komradio. 

Enligt Uppdraget, som endast har företagskunder, vill kunden ibland veta vilken 
miljöbelastning som just deras transport har bidragit till. Detta för att sedan kunna inkludera 
detta i företagets totala miljöbelastning. Idag finns det bara uppskattade värden för emissioner 
beroende på fordonstyp och körsträcka.  

Budfirmorna kör mycket i Göteborgsområdet men gör även längre transporter ner på 
kontinenten (framförallt Cityordonnansen). Eftersom budfirmor konkurrerar med korta 
leveranstider krävs det ofta två förare per fordon för att kunna utföra långa transporter utan 
stop. Det finns begränsningar för hur länge en förare får köra varje dag utan vila. Ett FMS 
borde kunna hålla kolla på antal tillgängliga körtimmar ett fordon har för att kunna avgöra om 
en leverans kan utföra. 

Efter att ha besökt olika företag i branschen tycker vi att det finns två sätt att införa ett Fleet 
Management system. Det ena systemet, se Tabell 10.7, är begränsat och är en enkel och snabb 
lösning för att låta trafikledningen övervaka sin fordonsflotta. Många företag har redan ett 
fungerat ordersystem och är endast intresserade av var deras bilar är så att de snabbt kan välja 
ett fordon som är tillgängligt och befinner sig närmast. 
Tabell 10.7 Funktioner, reducerat, för Budfirmor. 

Funktion Motivering 

Realtidspositionering, GPS - Kortare inställelsetid  
- Trafikledarna får bättre kontroll över sin 

fordonsflotta 
- Trafikledarna slipper ringa runt och fråga 

var bilarna är 
- Trafikledaren slipper ringa runt och fråga 

om fordonet är ledigt, eftersom föraren 
kan avlägga status 

Statusknappar i fordonet - Ledig, upptagen eller rast är förslag på 
status som skulle kunna underlätta 
trafikledarnas arbete 

 

Det andra alternativet, se Tabell 10.8, är att erbjuda ett komplett system där även all 
orderhantering ingår och fordonsflottan kan övervakas via ett kartfönster på 
trafikledningscentralen. Systemet skulle behöva innehålla följande funktioner. 
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Tabell 10.8 Funktioner för budfirmor. 

Slutsats 
Vi ser nyttan med att lättare kunna överskåda sin fordonsflotta för att kunna planera 
körningarna bättre. Branschen är mycket orderintensiv vilket kräver att trafikledarna är 
tillgängliga för ordermottagning så ofta som möjligt. Detta hade kunnat uppnås om 
trafikledarna inte behöver hålla ständig telefonkontakt med förarna.  

10.2.7 Bussbolag 
Företag som äger sina bussar själv och som även sköter sin transportplanering på egen hand. 
Deras verksamhet sker både i linjetrafik såväl som beställningsuppdrag.  

Trafikplanerarna har oftast god tid på sig att planera in bussrutterna, på detta sätt har de även 
en bättre överblick och kan matcha in möjliga turer så att de i så stor grad inte behöver köra 
tomma hela returen. Alla gånger går det inte heller att samordna körningarna, till exempel kan 
ju bussen vara bokad av ett företag och då är det inte så bra att åka en liten omväg för att 
plocka upp ett annat företag. Då bussbolagen även måste erbjuda komfort och en upplevelse 
handlar det till stor del om att anpassa sina körningar efter kundernas behov, detta innebär att 
körningar kan bli försenade, vilket i sin tur skulle påverka nästkommande tur. I sådana fall får 
man söka reda på en tillgänglig buss som får ta nästa tur istället för första alternativet. 
Tabell 10.9 Funktioner för bussbolag 

Funktion Motivering 

Ett ordersystem - För att få ett system som snabbt kan 
placera ut en order på ett fordon  

- Minska pappersarbete för 
kontorspersonalen 

- Kopplat till fordonens position och status för 
ett effektivt och automatiskt val av förare 

Realtidspositionering, GPS - Kortare inställelsetid 
- Minimera bränsleförbrukning 
- Att veta bilarnas position underlättar 

planeringen av kommande körningar 

Status på fordonet/föraren - Underlättar för trafikledarna att veta vad 
föraren gör och denne är redo för ny 
leverans 

- Förenklar kommunikationen mellan 
trafikledningscentralen och fordonen 

Fordonsdator - Föraren kan ange status 
- Snabb klarrapportering 
- Minska telefon- och radiokommunikation 
- Minska SMS-skrivandet 
- Kunna ta emot vägbeskrivning 
- En körjournal för att veta om en förare har 

tid kvar att kunna ta en långkörning 

Funktion Motivering 

Realtidspositionering, GPS - Information om bussarnas position på vägar 
eller byggen 

- Övervaka bränsleförbrukning och körstil 
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Slutsats 
Interbuss som vi besökte såg ingen användning av positionering men menade att det kunde 
kanske kunna vara aktuellt ifall man nu skulle välja att genomföra någon ändring, dock var 
det mest för att förarna i bussarna ska kunna hitta rätt väg direkt.  

De höll för närvarande på att installera ett nytt system för ruttplaneringen och hoppades 
därmed på att se en effektivisering. 

När vi diskuterade möjligheten att utnyttja fordonsinformation för att göra förarna mer 
medvetna om sin körstil påpekades att bränsleförbrukningen är beroende av så många faktorer 
att det skulle vara svårt att få en korrekt bild [P:9]. De tycker att det är lättast att följa upp hur 
mycket varje fordon tankar för och hur många mil de kör. De genomför även regelbunden 
service på sin fordonspark beroende på hur många mil fordonet har rullat. 
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10.3 Bilaga 3 – Kravspecifikation 
Systembeskrivning 
Vi ska utveckla ett grafiskt stödverktyg för transportledare på transportföretag. Verktyget ska 
innehålla information om fordonens status, information och position, detta för att underlätta 
för transportledarna. Fordonen ska vara utrustade med en MX-2 telematikdator som kan ta 
emot positionsdata via GPS och skicka data via GPRS. Data ska skickas till en server och 
databas med ett kundregister där kunderna ska kunna logga in och få upp ett kartfönster med 
sina fordons aktuella positioner. Kunden ska även kunna uppdatera sitt eget register och ange 
olika fordons- och personaluppgifter.  

Användargränssnitt 
Transportledarnas gränssnitt kommer att vara grafiskt som ett stödverktyg där fordonsflottan 
visualiseras med ikoner i olika färger. Färgerna indikerar vilken status respektive fordon har 
för tillfället. Gränssnittet ska fungera som ett vanligt kartverktyg där man kan zoom in vissa 
områden och även scrolla i kartan. Det ska även gå att få upp ytterligare fordonsinformation 
genom att föra musmarkören över respektive fordonsikon. Det ska även vara enkelt att 
använda och inte innehålla onödig information som inte har med trafikledningen att göra.  

Föraren kommer att ha en kontrollpanel som möjliggör interaktivitet med systemet, i form av 
statusangivelse. Föraren kommer inte ha något att göra med t ex positionsangivelse och 
informationsöverföring till transportledarna, detta sker automatiskt via GPS och GPRS.  

Systemfunktioner 
Absoluta krav 
Fordonet 

1. Fordonet ska innehålla en fordonsenhet. 
- MX-2, I/O, strömförsörjning etc. 
- GPRS-modul + antenn 
- GPS-modul + antenn 
- Statusreglage (anpassat efter användarens behov) 

2. Datapaketen ska bestå av 
- ID 
- Position 
- Status 
- Hastighet 

3. Data från fordonet ska skickas via GPRS. 
4. För att systemet ska fungera tillfredställande för trafikledningen bör fordonen kunna 

skicka sina positioner minst två gånger per minut när det är i rörelse. 
5. Fordonsposition ska inte skickas ifall positionen inte ändras (ingen idé att skicka 

onödiga data). Även sist kända position ska lagras i DB, detta ifall fordonet kör in i 
någon tunnel eller garage. 

6. Status ska inte skickas ifall den inte ändras (se nedan) 
- Off – inga positioner eller data sänds (övriga lägen anses som on-läge) 
- Lastar/lossar – visar ifall föraren och fordonet är upptagna med aktivitet51 
- Upptagen 
- Tillgänglig – föraren och fordonet finns tillgängligt för uppdrag 

                                                 
51 Strukna efter diskussion med Betongindustri AB (två statuslägen ansågs vara tillräckligt). 
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- Ledig (lunch och rast) – indikerar ifall föraren har tagit rast 
7. Bekräftelse på att datapaketen levereras. (grön diod tänds) 
8. Nätindikator 
9. Fordonsenheten ska vara portabel och enkelt kunna installeras i ett fordon. Företagen 

använder sig ofta av inhyrda åkare över dagen som också ska kunna ingå i systemet. 
10. Enheten ska kunna ändra postningsintervall, beroende på om fordonet har stått still en 

längre tid eller om det är i rörelse. 
 

Server/databas 

11. Servern måste kunna ta emot data från operatören som i sin tur tar emot information 
via GPRS. 

12. Fordonen kommer att vara kopplade till en databas vilket innehåller ett ID-nummer för 
identifiering. 

13. Databasen ska kunna hantera flera olika kunder. 
14. Varje kundbas ska innehålla fordonsuppgifter, som tidigare nämnts. 
15. Användaren ska kunna komma åt att ändra uppgifter i vissa delar av databasen 

(föraruppgifter och telefonnummer). 
16. Servlet/GUI 
17. Servern kommer att innehålla ett kartinterface 

- Fordonsposition 
- Fordonsstatus 
- Fordonsinformation (vid mouse over) 
- Scroll och zooma i fönstret 
- Centreringsfunktion 
- Fordonen kommer att åskådliggöras i form av någon ikon, typ en lastbil eller 

liknande, som beroende av färg indikerar dess status.  
- Hastighet (är fordonet i rörelse) 

18. Autentisering för inloggning på servern. 
- Observatör. Har endast tillgång till kartverktyget och kan inte ändra några 

uppgifter i databasen. 
- Kund (begränsad behörighet). Kan ändra fordons- och personalinformation 

som är knuten till respektive fordonsenhet.  
- Administratör (Full behörighet). Kan lägga till och ta bort fordonsenheter och 

företag.  
19. Kunna logga statistik (är GPRS tillräckligt bra?) 

- Tillgänglighet (kontakt med nätet) 
- Kommunikationsfel 

Användaren/interface 

20. Logga in på servern via webbläsare. 
21. Användaren ska ta tillgång till ett tydligt kartinterface där fordonens status och 

position visas. 
Bör krav 

1. Databasen bör kunna logga viss historik för uppföljning (kanske kan användas för att 
beräkna beläggning) 

2. Layout (anpassad efter användaren/kunden) 
3. CAN-buss (information som trafikledaren kan utnyttja för att bedöma status på 

fordonet) 
- Hastighet  
- Varvtal på motor 
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- Kraft (belastning på motorn) 
- Varvtal på hjul 

4. Sökfunktion i kartan. Kunna skriva in en adress som sedan visas på kartan.  
5. Felrapporteringsfunktion. Varje gång ett fel uppstår ska trafikledaren snabbt kunna 

skicka ett meddelande och välja bland ett par felkoder.  
6. Uppdateringar av mjukvaran bör kunna ske via GPRS-överföring så att inte alla 

enheter måste plockas in för att en ändring ska göras. 
 

Lagring av permanent data 
Systemet behöver lagringsutrymme på någon server som är tillgänglig via Internet. Följande 
information behöver lagras under längre tid. 

1. Mjukvaran 
- Kartinterface 
- Server 

2. Databas 
- Kundregister 
- Fordonsdata 
- Statistik
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10.4 Bilaga 4 – Täckningskartor  
 

 

 
Figur 10.1 GSM-täckning i Sverige för Vodafone, Tele2 och TeliaSonera (2005-02-13). 

 76



10. Bilagor  

10.5 Bilaga 5 – Produktblad för MX-2 
Host Mobility’s telematics computer for J2ME Java applicaitons
The MX-2 is designed to host one or two 
mobile Java applications in all kinds of 
vehicles. 
Integrated in the MX-2 are; GPRS 
and SMS communication, GPS positioning, 
double CAN interfaces to the vehicle network 
and the Host Mobility power management 
and system safety functions. 
Typical applications for the MX-2 can be: 
- Fleet Management 
- FMS compliant fleet management 
- Vehicle localization 
- Anti theft systems 
- Remote vehicle control 
The application Java software can with 
simple tools be upgraded over GSM. 
The advanced power management solves the 
problem with always being accessible from 
the Internet and at the same time saving the 
battery in the vehicle. With Host Mobility’s 
technology you never have to turn off the 
MX-2. 
To ensure system safety, MX-2 includes 
a watchdog system that makes it virtually 
impossible to “hang” the telematics computer. 
 
Features 
- J2ME Java application environment 
- 300 kB application FLASH 
- Up to 1 GB FLASH for data storage (SD) 
- 100 kB application RAM 
- GPS receiver 
- GSM/GPRS modem 
- Advanced power management 
- Advanced watchdog system 
- Several wake-up sources 
- Remote software upgrade 
- Small compact rugged box 
Power requirements 
- Input voltage 8-30 V DC 
- Normal operation: ~500 mA @ 12 V 
- Transmitting GSM data, 2 W: ~730 mA 
- Sleep mode 1: ~18 mA 
- Sleep mode 2 (phone OFF): ~1 mA 
Standard Interfaces 
- 2 x CAN interface (ISO 11898) 
- RS232 
- GPS antenna (SMA) 
- GSM antenna (SMA) 
- User IO 
- MMC/SD memory card holder 
- SIM card holder 
Wake-up sources 
- CAN traffic 
- GSM data 
- SMS 

- External 12 V (ACC) 
- User IO 
- Time triggered 
Dimensions 
- 12x12x3,5 cm
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10.6 Bilaga 6 – Bilder  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 10.3 Stiftlist med tillhörande 
hyllsdon. 

Figur 10.2 Närbild på förarinterface. 
 

 

 

 

 

 

 Figur 10.4 Kablage – förarinterface, MX-2 samt skarvsladd. 
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10.7 Bilaga 7 – Frågor 
Utvärdering av test på Betongindustri AB 
 För de som jobbar med ordermottagning och på fabrikerna 

Fyra tillfrågade och nedan kommer deras svar att markeras med X. 
Tabell 10.10 Användandegrad – systemanvändare. 

 Aldrig någon gång dagligen vet ej 

Jag har använt webbsystemet.   XXXX  

 

Upplevelse:  
Tabell 10.11 Utvärderingssvar – systemanvändare. 

(Ange grad 1-3, där 3 stämmer bra och 1 när påståendet inte 
stämmer) 

1 2 3 vet ej 

Det är krångligt att använda webbsystemet. XX X X  

Jag tycker att GPS-positioneringen inkränker på förarnas personliga 
integritet på arbetsplatsen. 

X XXX   

Jag har upplevt testet som intressant.  X XXX  

Jag har förståelse för vad man kan ha ett sådant här system till och 
vad det innebär i nytta. 

  XXXX  

Jag tror att detta kan underlätta kommunikationen mellan förare och 
övrig personal i företaget. 

 X XXX  

Jag tror att detta eller ett liknande system skulle kunna vara aktuellt att 
jobba med i framtiden. 

  XXXX  

 

Har du vid något tillfälle använt dig av FMS:et och upplevt nyttan? Beskriv gärna situationen 

 

 

 
Egna synpunkter (komplettera eller förtydliga något svar med uppgifter du tycker är viktiga) 
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För förare som har testat GPS-systemet 

Fyra tillfrågade men endast tre inlämnade utvärderingar, nedan kommer deras svar att 
markeras med X. 
Tabell 10.12 Utvärderingssvar – förare. 

(Ange grad 1-3, där 3 stämmer bra och 1 när påståendet ej stämmer) 1 2 3 vet ej 
Det var jobbigt att använda systemet. XX  X  

Dosan i förarhytten var lätthanterlig.   XX X 

Jag upplever att GPS-positioneringen inkränker på min personliga 
integritet på arbetsplatsen. 

 X XX  

Det hade varit bättre om allt sköttes automatiskt och föraren inte behövde 
bry sig om att ange status etc. 

  XX X 

Jag har upplevt testet som ett stressmoment. XX  X  

Jag har upplevt en nytta med systemet. XX   X 

Jag har förståelse för vad man kan ha ett sådant här system till och vad 
det innebär i nytta. 

  XX X 

Jag tror att detta kan underlätta kommunikationen mellan förare och övrig 
personal i företaget. 

X  X X 

Jag tror att detta eller ett liknande system skulle kunna vara aktuellt att 
jobba med i framtiden. 

X  X X 

 

Om du skulle ändra på något i designen av dosan ni har i förarhytten, vad skulle det vara? 

 

 

 
Tabell 10.13 Tekniska problem – förare. 

 Ja Nej 

Har du haft tekniska problem? X XX 

 

Om ja, hur ofta och vad var problemet? Hur löste du det? 
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