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GÖTA ÄLV  är 82 kilometer lång och rinner från  
Vänern till Kattegatt. Tio kilometer av älven utgörs 
av en sprängd och grävd kanal, Trollhätte Kanal, 
medan resten är en naturlig farled.

Älven passerar sex slussar och korsas av tretton 
broar, inklusive ny järnvägsbro vid Marieholm 
2017. Av dessa är nio öppningsbara. 

Vid Hisingen delar älven på sig. Den södra delen 
fortsätter att heta Göta älv medan den norra delen 
byter namn till Nordre älv.

Göta älv är en viktig vattentäkt för dricksvatten 
och används av industrin för dels process- och 
kylvatten, dels kraftproduktion. Den fungerar 
också som recipient för avloppsvatten och som 
vattenregleringsinstrument för att förhindra över-
svämning av Vänern.

Sist men inte minst är Göta älv en viktig farled. 
2010 var den totala godsmängden på älven 
1,9 miljoner ton. Trafikverket förutspår en ökning 
till 3 miljoner ton 2030. I genomsnitt passerar fyra 
fartyg per dygn (2010). 90 procent av godset är 
avsett för utländska hamnar. Det mesta är bulk-
betonat och utgörs av papper, massa, trävaror och 
jordbruksprodukter. 

Hastigheten i kanalen är maximalt 10 knop och 
den segelfria höjden 27 meter. Gångtiden för ett 
fartyg mellan Göteborg och Karlstad är cirka 
15 timmar.

BAKGRUND

Trafikverket förutspår en 
ökning av transporter 

på älven till 
3 miljoner ton år 2030.
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Källa: Göta älv-Vänerstråket, trafi kslagsövergripande stråkstudie och 
åtgärdsvalsanalys, Trafi kverket, 2013.



Bakgrund
Flera trafikslag konkurrerar om infrastrukturen på och över 

Göta älv och Vänern. Sjöfarten, järnvägen och vägtrafi ken är alla 

beroende av ett tillgängligt transportsystem, vilket kan leda till

intressekonflikter mellan de olika aktörerna.

Göta älv är inte bara en transportled, vattentäkt och ett 
rekreationsområde, utan upplevs också som en barriär av 
många aktörer. De nio öppningsbara broarna skapar 
avbrott inte bara för biltrafi ken utan också för den ökande 
tågtrafi ken över älven.
 Genom Göteborgs pågående expansion över älven 
har Göta älv också blivit en stor utmaning för stadsplane-
rarna. På Hisingen fi nns förutom stora bostadsområden  
även många industrier och hamnar. Under de tio senaste 
åren har dessutom Norra Älvstranden utvecklats till ett 
kluster av tjänsteföretag och utbildningsinstitutioner. 
 Detta skapar tillsammans behovet av att knyta ihop 
båda sidorna av älven med varandra, i vilket en ny Göta- 
älvbro och järnvägsbro har setts som viktiga delar i 
Göteborgs och regionens utveckling.
 Göteborgs Stad planerar för att ersätta Götaälvbron 
med en lägre bro. Det innebär att den kommer att behöva 
öppnas oftare än dagens bro. Sjöfarten befarar ökade 
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BAKGRUND MOTSATTA INTRESSEN STÅR I FOKUS I GOTRIS:

Utvecklingen av Göteborg kontra 
den regionala utvecklingen av Västra Götaland 
och Vänerområdet

Brohöjder kontra fartygshöjder 

Ökad persontrafik över älven kontra 
ökad sjöfart på älven 

Spärrtider kontra operationstider för hamnar

GOTRIS KAN MILDRA KONSEKVENSERNA AV 
DESSA MOTSÄTTNINGAR.
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störningar i fartygstrafi ken och broöppningarna kom-
mer även att hamna i konfl ikt med trafi ken som ska 
över bron – bussar, spårvagnar, bilar, cyklar och gång-
trafikanter. 
 Den nya järnvägsbron som ska börja byggas i 
anslutning till Marieholmsbron gör det möjligt att öka 
antalet godståg till Göteborgs Hamn, vilket har identi-
fi erats som en förutsättning för hamnens överlevnad. 
 Den nya järnvägsbron möjliggör också en ökning 
av persontransporttrafi ken på Bohusbanan. I likhet 
med den befi ntliga bron kommer den nya att behöva 
öppnas för fartyg på Göta älv.

Parallellt med nämnda infrastrukturprojekt förväntas 
en ökning av trafi ken på älven. Från december 2014 
räknas inlandssjöfart som ett femte trafi kslag i Sveri-
ge vilket innebär att arbetet har inletts för att minska 
transportkostnaderna på dessa farvatten. 
 Enligt Trafi kverkets prognoser kommer gods-
mängden på älven att kunna öka kraftigt fram till 2030. 
Tänkbara nya logistikupplägg på älven är skytteltrafi k 
med containers mellan Göteborgs Hamn och Vänern, 
så kallade Vänerpendlar, samt bioenergiskyttel mellan 
Värmland och Göteborgs Hamn.
 I takt med ökade godstransporter på och över 
Göta älv riskerar intressekonfl ikterna mellan de olika 
trafi kslagen att växa sig allt större. 
 Därför behövs ett system där aktörerna delar 
information och tjänster i en gemensam IT-plattform. 
Det skulle möjliggöra en fungerande tåg- och väg-
trafi k, samtidigt som sjötrafi ken kan utvecklas och 
Göteborg bli en attraktiv stad med minimla stör-
ningar i trafi kfl ödet på järnvägsbroar och Hisingsbron.
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BAKGRUND

Dagens system 
är otillräckligt på sikt

Idag utbyter tåg- och sjöfartstrafi ken information först 30 
minuter innan ett fartyg beräknas vara framme vid 
järnvägsbroarna över älven. Lotsen anropar brovakten som 
kontaktar tågtrafi kledningen per telefon. Brovakten får veta 
när bron kan öppnas och måste stängas för att inte störa 
tågtrafi ken. 
 I samband med att lotsen siktar bron och fartyget fort-
farande går att bromsa in kontaktas lotsen av brovakten och 
informeras om tidpunkten för broöppning. Många gånger 
behöver fartyget ligga och vänta vid bron tills brovakten ger 
klartecken med grönt ljus. 
 Det här tillvägagångssättet har fungerat tillfredsställande i 
många år. Nackdelen är att andra trafi kslag inte kan anpassa 
sig till planerad trafi k och än mindre till de förändringar som 
uppstår. Med ökade volymer av trafi k på och över älven kom-
mer det nuvarande systemet att bli otillräckligt.

JÄRNNVÄGVÄ

HAMNHAM

SJÖFARTS

KOMMUNUN

VÄGAR

RÄDD-RÄDD-
NINGS-
TJÄNST
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Om aktörerna inom de olika transportslagen järnväg, sjö 
och väg delar information kan de lättare anpassa sig efter 
varandras verksamheter. 
 Då vet tågtrafi kledningen ett dygn i förväg vilka 
båtar som kommer att passera broarna och vid vilken 
tidpunkt. Tågpassagerna kan bättre planeras och det blir 
möjligt för lotsen att anpassa hastigheten så att fartyget 
slipper ligga och vänta vid bron, vilket annars kan vara en 
säkerhetsrisk i en farled som periodvis trafi keras av många 
fritidsbåtar. 
 Även miljön tjänar på en förändring eftersom fartygens 
bränsleförbrukning minskar med kortare väntetider, lägre 
hastigheter och jämnare fart. 
 Kollektivtrafi kresenärer, cyklister och bilister kan också 
få information om broöppningar och välja en annan 
färdväg.

HAMNAR LÄNGS GÖTA ÄLV
Agnesberg
Bohus
Göta
Göteborg
Lilla Edet
Lödöse
Nol
Surte
Trollhättan
Vargön

HAMNAR I VÄNERN
Hönsäter
Gruvön
Karlstad
Kristinehamn
Lidköping
Otterbäcken
Vänersborg
Åmål

Alla aktörer 
vinner på en 
förändring
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GOTRIS 
– ett forskningsprojekt om att 

integrera information 
från järnvägen, staden och sjöfarten 

för att minimera störningar 
i trafi ken på och över vattnet.

PROJEKT
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DEMONSTRATIONSPROJEKTET FINANSIERADES AV:
VINNOVA, TRAFIKVERKET, GÖTEBORGS STAD, VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, 
REGION VÄRMLAND, KRISTINEHAMNS KOMMUN OCH KARLSTADS KOMMUN.

GOTRIS ÄR EN FÖRKORTNING AV RIVER INFORMATION SERVICES (RIS) FOR GÖTA ÄLV. 



PROJEK TE T I  KORTHE T   JUL I  2010      DECEMBER 2010  

FÖRSTUDIEN till GOTRIS  startade.  FÖRSTUDIEN avslutades.

GOTRIS är en plattform som prövades i ett verkligt demonstrationsprojekt 2012 till 2014 
för att visa hur information från de olika trafi kslagen kan samordnas. 15 organisationer 
deltog aktivt i projektet som föregicks av en förstudie under 2010. 
 Innan de första testerna genomfördes medverkade användarna i själva design- och 
utvecklingsfasen. Systemet prövades sedan av lotsarna i Chalmers fartygssimulator 
som hade anpassats för projektet för Göta älv. Med fokus på älvens södra del utvärde-
rades systemet med verklig trafi k under åtta månader då 102 fartyg genomförde 499 
resor med GOTRIS.
 I försöket deltog inte bara lotsar utan även tågtrafi kledare, brovakter och personal 
från Sjöfartsverkets kanalcentral. Analyser och intervjuer gjordes under demonstra-
tionsprojektet och efter att det hade avslutats.
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Under pilotprojektet genomfördes 499 resor av 102 fartyg.



DELTAGARE från projektet gjorde en studieresa till Wien och besökte 
Via Donau-Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft mbH som har 
utvecklat Austrian River Information System DoRIS.

OK TOBER 2010 

10

PROJEKT

ETT samarbetsprojekt startade för att förbereda 
demonstrationsprojektet GOTRIS och fi nna fi nansie-
ring samt partners att samverka med.

NOVEMBER 2011 

Lotsen har tillgång 
till flera olika tjänster 

i sin surfplatta.
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Projektet demonstrerade hur samarbetet mellan parterna kan för-
bättras genom delad information, och hur samverkan över trafi k-
slagen kan leda till att infrastrukturen utnyttjas mer eff ektivt. 
Användarförsöken har gett stora kunskaper i hur stödfunktioner 
och rutiner bör utformas för att dessa eff ekter ska uppnås.
 Projektet visade också att fartyg som följer GOTRIS hastig-
hetsrekommendationer på hela älvsträckan kan minska bränsle-
förbrukningen, som i exempelstudien under projektet, med 12 till 
20 procent. Det skulle innebära minskade utsläpp av koldioxid och 
svaveloxider i motsvarande grad.
 En annan eff ekt av trafi kstyrningen var att bokning av en 
broöppning, som skulle  ge framförhållning för andra trafi kslag, 
fördröjde resan med i genomsnitt 7 till 12 minuter genom att 
GOTRIS inte alltid kände till lediga luckor i tågtrafi ken på bron. 
Med bättre realtidsuppdaterad information från tågsystemet skulle 
fördröjningen dock kunna minska.

ÅTTA lotsar testade systemet under en 
vecka i simulatormiljö på Chalmers.

NOVEMBER 2013 

SYSTEMET prövades av lotsar på ett fartyg.

DECEMBER 2013 

Tjänster i GOTRIS:

• Lotsöversikt med uppgifter om ankommande fartyg

• Väder och hydografi ska data – en översikt av externa 
 faktorer som påverkar fartygets resa

• Aktuell tidtabell för fartyget inräknat hinder, möten 
 med andra fartyg med mera

• Tågtidtabeller som visar tider för tågpassager på broarna

• Uppdatering av fartygsdata

DEMONSTRATIONSPROJEKTET 
påbörjades.

AUGUSTI  2012 



”Det kommer nog att funka bra med ytter-
ligare ett antal broöppningar. Men det 
kommer till en magisk brytpunkt där det 
inte går alls, då pekar vi på att det behövs 
fl er älvförbindelser.”
VÄSTTRAFIK OM KÄNSLIGHETEN FÖR YTTERLIGARE ÖPPNINGAR 
PÅ GÖTAÄLVBRON
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PROJEKT

”Det är en fördel att veta när man 
ska gå igenom bron... Samarbetet 
mellan oss aktörer har blivit bättre...”
KANALLOTS PÅ SJÖFARTSVERKET

”GOTRIS får inte vara ett sidosystem utan 
måste integreras i sjöfartens egna system. 
När det gäller järnvägssystemet ska båten 
synas som ett tåg i deras planering.”
TÅGTRAFIKLEDARE PÅ TRAFIKVERKET OM GOTRIS SOM VERKTYG

Behövs det idag eller om tio 
år? Idag klarar vi det på det 
sätt som det är... I framtiden 
behövs sannolikt GOTRIS...” 
VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 
OM NYTTAN MED GOTRIS

FÖRSÖKEN ute i verklig miljö inleddes, till att börja med på 
den södra delen av älven.

JANUARI  2014

TESTERNA utökades till hela älvsträckan.

MAJ 2014
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50% av lotsarna anser att GOTRIS ger bättre 

förståelse för tågtrafi kledningens situation.

76% av lotsarna tycker det är positivt 

att i god tid få veta tid när fartyget ska passera.

48% av lotsarna anser att boknings-

förfarandet av passagetid höjer säkerheten 

på älven, eftersom de slipper 

ligga och hålla fartyget i väntan på öppning.

FÖR att uppnå en högre bekräftesegrad fokuserade 
projektet under två veckor på aktörernas roller och 
ansvar.

SEP TEMBER 2014 

INTERVJUER gjordes med  lotsar, tågtrafi kplanera-
re och bro-/slussvakter som hade deltagit i försöken 
samt med berörda intressenter och fi nansiärer.

OK TOBER OCH NOVEMBER 2014 
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KONCEPTET

När aktörerna känner till varandras 
intentioner kan de enklare optimera 
sina transporter.



Huvudpoängen med trafi kstyrningssystemet 
GOTRIS
Genom att aktörerna delar information får de möjlighet att anpassa sig efter varandras trafik-
slag. Det innebär:

• jämnare fart och ingen väntetid vid broarna. Broarna står alltid öppna när 
fartygen kommer.

• att kollektivtrafi kresenärer får information i god tid innan broöppning. 

• att trafi kledningen vet i god tid vilka fartyg som kommer att passera järnvägs-
broarna och när. 

• att tränsleförbrukningen och miljöfarliga utsläpp kommer att kunna minska.

En broöppning på Götaälvbron försenar ett kollektivtrafi kfordon med i genomsnitt 

3 minuter.*

 

Bränsleförbrukningen skulle kunna reduceras med 12–20% 

med trafi kstyrningssystemet GOTRIS.**

15
referens: https://www.viktoria.se/publications/paverkan-av-brooppningar-pa-kollektivtrafi k-over-gotaalvbron
referens: https://www.viktoria.se/publications/gotris-demonstration-project-part-1-appendix-a-f

*)

**)
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Så här går det till
24 timmar innan ett fartyg beräknas komma till någon av hamnarna på Göta älv eller i 
Vänern anmäls detta i det befi ntliga nationella systemet och registreras i GOTRIS. När 
fem timmar återstår tills fartyget anländer till GOTRIS-området begär det lotsning. 
 Med hjälp av olika datakällor skapar systemet automatiskt en preliminär resplan 
som kan följas av lotsen, tågtrafi kledaren, brovakten och slussoperatören. Så fort det 
sker någon form av avvikelse uppdateras resplanen.  
 De tidpunkter som systemet föreslår för bro- och slusspassager fi nns i lotsens surf-
platta. Där kan lotsen efter ombordstigning på fartyget även se hastighetsrekommen-
dationer, väderprognoser och information om mötande fartyg – det vill säga allt som 
lotsen behöver veta för att kunna framföra fartyget på det mest optimala sättet för 
transportsystemet.
 Tågtrafi kledaren bekräftar de tider som GOTRIS föreslår för fartygspassager och 
anpassar tågtrafi ken så att den inte hamnar i konfl ikt med sjöfarten. På samma sätt har 
slussoperatören ansvar för att fartygen kan passera slussarna vid den tid som systemet 
anger. 
 Broöppningarna sköts av brovakten vid Götaälvbron eller Sjöfartsverkets kanalcen-
tral. Information om fartyg samt preliminära passager och ankomsttider distribueras 
hela tiden till andra aktörer, som till exempel Västtrafi k, trafi kcentraler, räddningstjäns-
ten, gästhamnar i Vänern och företag längs älven som väntar på gods. 
 En till två timmar innan fartyget kommer fram till någon av järnvägsbroarna upp-
manar systemet tågtrafi kledningen att bekräfta tiden för broöppning. Lotsen anpassar 
hastigheten till den fastställda öppningstiden som också publiceras så att kollektiv-
trafi kresenärer kan ta del av informationen via resestöd som appar, sociala medier eller 
via mejl och sms-aviseringar.

KONCEPTET



76% 
av lotsarna tycker det är positivt 

att i god tid få veta tid när 

fartyget ska passera bron.
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KONCEPTET

Tanken med GOTRIS är att koordinera olika trafi kslag på och över Göta älv. 

För att detta ska fungera krävs att de olika trafi kslagen delar sin information 

samt kommer överens om spelregler och arbetssätt.

Vem har ansvar för vilka broar?
Götaälvbron styrs av Göteborgs Stad medan Trafi kverket kontrollerar 
Marieholmsbron. Sjöfartsverket har ansvar för Jordfallsbron vid Kungälv 
och alla andra broar upp till Vänersborg, vilka fjärrstyrs från kanalcentret 
i Trollhättan.
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http://www.youtube.com/watch?v=
JyjlVIEKQAY -> https://www.viktoria.se/
projects/GOTRIS

Om tekniken
GOTRIS är en förkortning av River Informa-
tion Services (RIS) for Göta älv. 

GOTRIS hämtar information 
från följande gränssnitt:

SafeSeaNet: Ankommande fartyg till 
Sverige.

AIS: Positioner på fartyg som är på väg till 
eller befi nner sig i GOTRIS-området.

Lotsbeställningen: Planerade lotsuppdrag 
och verklig avgång för fartygen.

ViVa: Information om väder, vind och ström-
mar på älven.

UtIn: System för tågtider på broarna.

Vattenstånd Göteborg: Information om 
vattenståndet vid Götaälvbron.

Se hela förloppet i en fi lm om GOTRIS på 
YouTube:

50% 
av lotsarna anser att 

GOTRIS ger bättre 

förståelse för 

tågtrafi kledningens 

situation.

LOTS
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KONCEPTET
Trafikstyrning handlar inte bara om teknik
Med ett trafi kstyrningssystem som GOTRIS kan sjöfarten göra bränsle-
besparingar. Men projektet har visat att det inte enbart är det tekniska systemet 
i sig som skapar de positiva eff ekterna av GOTRIS. Ett trafi kstyrningssystem ska 
istället ses som en kombination av samverkansregler och ett gemensamt 
synsätt på vad som är optimalt för transportsystemet. Detta kan stödjas av ett 
system som GOTRIS.
 En fullskalig användning förutsätter dock att aktörerna accepterar regel-
verket och litar på att stödsystemen tillvaratar deras intressen. Parterna är över-
ens om att ledningen för trafi ken på och över älven måste uppgraderas med ett 
modernt system. För att det ska vara möjligt behöver parterna diskutera ett ökat 
samarbete om hur ett sådant system ska fi nansieras och tillämpas.
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”Den avgjort viktigaste bränsle-
besparande faktorn för fartyg 
i låga eller måttliga farter, som 
i kanalen, är att slippa vänte-
tider.” 
KANALLOTS PÅ SJÖFARTSVERKET 
OM SYSTEMETS MILJÖFÖRDELAR

”Samverkan mellan oss tre aktörer som har jobbat med GOTRIS 
har blivit mycket bättre. Vi har haft en öppnare dialog och kanske 
fått lite mer förståelse för vad de andra gör, och det är positivt.” 
LOTS OM GOTRIS OCH SAMVERKAN MELLAN PARTERNA
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KONCEPTET

Bränslebesparingen har räknats ut baserat på fartygets 
hastighet kopplat med information om det specifi ka fartygets 
data om designhastighet, bränsleförbrukning eller motoreff ekt. 
Genom att använda ekvationen har den kalkylerade ”verkliga” 
bränsleförbrukningen jämförts med den uppskattade förbruk-
ningen som fartyget hade haft om det hade följt GOTRIS 
rekommendationer.

85%
av lotsarna menar att 

positiva miljöeffekter  

motiverar användandet 

av GOTRIS.

Diagrammet är en illustration över hur ett fartyg har kört 
(ljusblå linjen) jämfört med den optimala prognosen (vita 
linjen) och illustrerar att det fi nns utrymme för förbättringar.
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”GOTRIS har en enorm potential tack vare att 
vi kan planera hela resan … Vi kan uppnå 
fl ow-management … Även jättevinster för de 
andra trafi kslagen.”
SJÖFARTSVERKET OM NYTTAN MED GOTRIS

”Ökad samordning genom informa-
tionsutbyte leder sannolikt till bättre 
samverkan och  framkomlighet för 
alla transportslag. GOTRIS är ett 
viktigt verktyg för detta.”
REGION VÄRMLAND OM NYTTAN MED GOTRIS



M
ÅLOM

RÅDE 

Målen med ett trafikstyrnings

https://www.viktoria.se/projects/gotris#publications
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I samband med förstudien till projektet GOTRIS identifi erade parterna sju olika mål-
områden som ett implementerat trafi kstyrningssystem kan bidra till.

1 Skapa en samförståndslösning mellan berörda aktörer med olika agendor och krav på 
trafiken på och över Göta älv.

2 Öka kunskapsdelningen mellan de olika verksamheterna och därmed också förståelsen 
för de krav som ställs på de olika trafikslagens företrädare och utförare.

3 Skapa samhällsnytta genom att minska risken för konflikter mellan motstående 
 riksintressen.

4 Koordinera godstågtrafiken över älven och sjötrafiken som kräver broöppning. Detta för 
att ge järnvägen bättre förutsättningar att öka transporterna till Göteborgs Hamn.

5 Koordinera information om öppningar av broar med väg- och kollektivtrafik i Göteborg.

6 Ge förutsättningar för en utvecklad inlandssjöfart och regional tillväxt i Värmland och 
Västra Götaland.

7 Ge förutsättningar för en grön tillväxt genom överflyttning av godsmängder från väg-
trafik till sjöfart.



HUR GOTRIS BIDRAR

system
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Genom att känna till varandras aktiviteter 
kan var och en av aktörerna optimera den egna verksamheten.

GOTRIS har designats, utvecklats och utvärderats i samråd mellan alla intressenter längs 
Göta älv. En förutsättning har varit att de olika parternas intressen beaktas. Dessutom har 
det tagits fram förslag på avtal och samverkansformer mellan trafi kslagen där riksintressen 
och parternas intressen har vägts mot varandra.

Under utvärderingen har just ökad informationsdelning, transparens och förståelse för 
andra trafi kslag lyfts fram av deltagarna.

Tydliga spelregler med en lika tydlig systemsyn på transportsystemet måste utvecklas och 
implementeras hos de deltagande organisationerna. Då kommer trafi kstyrningssystemet 
GOTRIS att drastiskt kunna minska konfl ikter och motsättningar. 

Marieholmsbron är en av de viktigaste transportlänkarna för Göteborgs Hamn. Ökad säker-
het och koordinering av broarna kan minska riskerna för hamnen i en framtid där trafi ken på 
älven och även persontrafi ken över järnvägsbroarna ökar.
Beslut har tagits om ytterligare en Marieholmsbro vilket innebär att kapaciteten för tran-
sporter till Göteborgs Hamn har ökat betydligt. Behovet av trafi kstyrning och koordinering av
sjötrafi ken för att hitta passager förbi järnvägsbroarna kvarstår dock.

GOTRIS gör det möjligt att med god precision avisera broöppning på Göta älv en till två 
timmar i förväg.
I projektet visades hur externa parter kan prenumerera på broöppningar och att det går att 
sprida information om planerade öppningar via sociala medier, mejl och sms.

De olika parterna har gett uttryck för att GOTRIS kommer till nytta vid en ökning av trafi k-
intensiteten på och över älven. Enligt Trafi kverkets utredning kommer den här typen av stöd-
system att kunna utgöra ett viktigt bidrag till en säker och eff ektiv sjöfart.

Sjöfarten är det mest energieff ektiva trafi kslaget mätt i tonkilometer. Med ett trafi kstyrnings-
system som GOTRIS kan sjöfarten göra ytterligare bränslebesparingar genom att hålla jäm-
nare fart och minska väntetiden vid broarna.
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KONCEPTET

Trots att det nya regelverket om inlandssjöfart inte innebär att Sverige har kravet på 
sig att implementera ett RIS (River Information System), fi nns det fl era skäl att imple-
mentera ett trafi kstyrningssystem för Göta älv. Dels leder samverkan mellan lotsarna, 
tågtrafi kledarna och brovakterna till en större förståelse för varandras verksamheter. 
Dels kan systemet skapa samhällsnytta genom att motsättningarna minskar när det 
gäller prioritering av trafi kslagen. 

En viktig fråga att beakta är vilka konsekvenser som förvarningarna om broöppning 
för med sig. En positiv konsekvens är att en förvarning om broöppning i god tid gör 
att andra trafi kslag kan anpassa sig. Nackdelen är minskad fl exibilitet, att tågtrafi k-
ledarna och lotsarna inte själva kan välja passagetid. 
 En framtida implementering behöver därför utgå från vilka broar som är i behov av 
en förvarning till trafi kanterna och därmed reglering av de olika trafi kslagen.
 För att få den förutsägbarhet i transportsystemet som GOTRIS har eftersträvat är 
det avgörande att passagetider bokas och bekräftas av aktörerna. Även om mycket i 
ett system kan göras automatiskt krävs det ofta bekräftelser från användare för att 
det ska upplevas som pålitligt. Om ett trafi kstyrningssystem som GOTRIS ska funge-
ra behövs det därför tydliga incitament för användarnas medverkan och för att aktö-
rerna ansvarar för att informationen i GOTRIS datakällor är korrekt och aktuell. 
 Grundplattformen för ett framtida GOTRIS fi nns nu utvecklad, men arbete kvar-
står att på riktigt integrera GOTRIS i trafi kledningens, lotsarnas och kollektivtrafi kens 
verksamhetssystem. Det återstår också att dra nytta av kunskap och idéer från de-
monstrationsprojektet.  
 I projektet demonstrerades GOTRIS som ett system vid sidan om normala rutiner, 
medan ett framtida trafi kledningssystem för älven måste vara integrerat i de ordinarie 
verktygen och rutinerna hos de involverade användargrupperna. 

Framtida implementering



SYSTEMET GOTRIS kan beskrivas som en informationsväxel 
som prenumererar på information från många olika källor. 
Informationen sammanställs, bearbetas och genererar ny infor-
mation. 
 Även om pilotprojektet integrerade ett stort antal informa-
tionskällor behöver Trafi kverket och Sjöfartsverket på sikt 
förbättra tillgängligheten till information som kan vara öppen, till 
exempel öppna API:er för tredjepartsutvecklare. Dessa data 
kan användas av externa tjänsteutvecklare utanför den egna 
verksamheten för att höja systemets kvalitet och funktion.  
 Arkitekturen i informationsväxeln är utformad så att en 
neutral aktör kan vara värd för plattformen. Alla inblandade 
aktörer tar ansvar för att tillhandahålla väsentlig information och 
att integrera tjänster från GOTRIS i sina verksamhetssystem.  
 Många inre vattenvägar i Europa har fått inleda sina RIS-
projekt med att implementera AIS-täckning, elektroniska 
sjökort och infrastruktur för kommunikation, vilket gör projekten 
såväl kostsamma som tidskrävande. I Sverige är de inre vatten-
vägarna redan försedda med motsvarande infrastruktur efter-
som de har frekventerats av handelssjöfart.   
 För att ett trafi kstyrningssystem ska få full eff ekt behöver 
infrastrukturen kompletteras med ett utökat sensornätverk för 
ström, vind och sikt. Det fi nns också behov av variabla skyltar 
(VMS) med meddelande till fritidsbåtar och mindre fartyg som 
inte är uppkopplade till GOTRIS.
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SYSTEMET KAN IMPLEMENTERAS på olika sätt beroende på vilka effekter 
som aktörerna vill uppnå:
• ett informerande system som bara distribuerar information om vad 

parterna har att vänta när det gäller passager, möten och öppningar
• ett koordinerande system där parterna vet när broarna kommer att öpp-

nas och vilken hastighet som fartyget bör hålla
• ett reglerande system som identifierar och konfirmerar de passagetider 

som parterna måste förhålla sig till. Systemet kan då också med säkerhet 
förvarna andra trafikslag om när exakt en broöppning kommer att ske.

AV ALLA GOTRIS FUNKTIONER har lotsarna främst uppskattat de tilldelade 
tiderna för broöppning, väderinformationen och att de i förväg har fått veta 
när tågen kommer att passera över broarna. Praktisk samverkan och per-
sonligt utbyte mellan yrkesgrupperna har också visat sig vara en positiv 
pusselbit i implementeringen av ett trafikstyrningssystem. 
 En framtida implementering av GOTRIS bör ta fasta på att användar-
funktionerna är integrerade i de ordinarie verksamhetssystemen, och inte 
i separata gränssnitt.



Vad händer nu?
Nya slussar i Trollhätte kanal är ett utpekat behov i regeringens 
långsiktiga infrastrukturplan. Det betyder att Trafikverket fortsät-
ter att utreda frågan i nära samarbete med Sjöfartsverket. Inom 
ramen för uppdraget kommer också behovet och organisationen av 
ett trafikledningssystem som GOTRIS att hanteras. 
 I styrgruppen för uppdraget ingår förutom Trafikverket och 
Sjöfartsverket även Västra Götalandsregionen, Region Värmland 
och Göteborgs Stad. Målet är att leverera ett fördjupat beslutsun-
derlag om nya slussar och ett nytt trafikledningssystem till den 
nationella transportplanen för 2018–2029. 
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SJÖFARTEN ÄR JÄMFÖRT MED ANDRA TRANSPORTSLAG DET MEST ENERGIEFFEKTIVA



PROJEKTET GOTRIS HAR FINANSIERATS AV: 

GÖTEBORGS STAD

KARLSTADS KOMMUN

KRISTINEHAMNS KOMMUN 

REGION VÄRMLAND

TRAFIKVERKET

VINNOVA

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

VIKTORIA SWEDISH ICT   WWW.VIKTORIA.SE

VIKTORIA SWEDISH ICT är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut som fokuserar på att möjliggöra hållbar mobilitet genom användandet 
av informations- och kommunikationsteknologi (ICT). Det övergripande syftet är att bidra till en global utveckling som adresserar de 
stora utmaningarna för fordons- och transportsektorn. Dessa utmaningar är oljeberoende, trafi kolyckor, trängsel och påverkan på 
klimat och miljö. Våra projekt inriktas huvudsakligen mot fem applikationsområden  nära industrierna för fordon, transporter, energi 
och kommunikation: Electromobility, Cooperative Systems, Sustainable Business, Sustainable Transports, Digitalization Strategy.
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PARTNERS I PROJEKTET GOTRIS: 

AHLMARKS LINE

CHALMERS SJÖFART OCH MARINTEKNIK

GÖTEBORGS HAMN

GÖTEBORGS STAD

INPORT

KARLSTADS KOMMUN

KRISTINEHAMNS KOMMUN 

REGION VÄRMLAND

SJÖFARTSVERKET

SSPA

THUNBOLAGET

TRAFIKVERKET

TRAFIKVERKET IT

VIKTORIA SWEDISH ICT 

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN 


