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Nya förarstödsystem ska minska bränslekonsumtionen
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I EU-projektet ecoDriver utvärderar VTI innovativa system som
ska hjälpa bilister att köra mer miljövänligt. ecoDriver pågår
under fyra år och forskarna hoppas kunna minska
bränsleförbrukningen med upp till 20 procent.

2006 (111)
2005 (111)

Ett fordons bränsleförbrukning påverkas av en mängd faktorer som
däckens lufttryck, antal passagerare, motorns prestanda och till och med
väderförhållande. Förarens största, enskilda påverkan är dock hur
gaspedalen används. I dagens fordon finns system som ska hjälpa
föraren att minska bränsleförbrukningen. Utvärderingar visar dessvärre
att dessa har liten och kortsiktig påverkan på körningen.
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VTI samarbetar med elva partners i åtta andra europeiska länder för att
skapa mer intuitiva system än de som finns på marknaden idag. Inom
ecoDriver undersöks bland annat hur smartphone-applikationer kan
hjälpa bilisterna att köra mer energieffektivt. Forskarna utvärderar även
intelligenta system som ska kunna känna av vilken typ av förare som
sitter bakom ratten. De hoppas på det viset kunna ge olika förare mer
individanpassad återkoppling. Till exempel skulle gaspedalen i vissa
lägen kunna bli trögare för att uppmuntra förare att släppa på gasen eller
växla till en högre växel. Det ska vara lätt för förare att förstå hur de kan
spara bränsle.
Prototyper som utvecklas under ecoDriver kommer att testas i bland
annat VTI:s körsimulatorer. De effektivaste systemen ska även
undersökas i verklig trafik. I de svenska testarna kommer särskilt vikt att
läggas på en utvärdering av en möjlig distraherande effekt av systemen
för att säkerställa att trafiksäkerheten inte påverkas negativt. Forskarna
hoppas att fordonsindustrin tar vid efter ecoDriver och för ut de nya
systemen på marknaden.
Fotograf, Katja Kircher
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