
Slutrapport  
 

Vinnova Utmaningsdriven Innovation 

Hållbara Städer 

 

 

 

GOTRIS 

ITS-stöd för effektiv godstrafik på Göta älv 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mathias Karlsson, Viktoriainstitutet 

Per-Erik Holmberg, Viktoriainstitutet 

Peter Grundevik, SSPA 

Björn Södahl, Chalmers 

 

  



 2 

 
 

Projektsammanfattning 
Storstadsregionerna brottas alltmer med den ökade trafikvolymen i och utanför 
städerna. För Göteborg med Göteborgs hamn som knutpunkt för merparten av Sveriges 
import och export av gods, måste samhällsplanerarna göra avvägningar mellan 
persontransportbehovet för regionen och godstranportbehovet för industrin, när 
transportnätet byggs ut. Utveckling av staden gör älven till en trång sektor för vägtrafik, 
järnväg och sjöfart. 

En tidigare förstudie har visat på möjligheter att underlätta framkomligheten för de 
olika trafikslagen med hjälp av avancerad multimodal trafikstyrning, baserad på 
informationsdelning mellan aktörerna i en tvär-sektoriell informations- och 
trafikstyrningsplattform. En plattform som skulle kunna utgöra basen i ett ”RIS” för Göta 
Älv, men också fungera som plattform för trafikstyrning mellan järnväg, sjöfart och 
landsväg, så att transportsystemets kapacitet kan styras på ett för samhället optimalt 
sätt. Med ett bättre utnyttjande av kapaciteten på Göta Älv, kan transportvolymer flyttas 
över från vägtrafik till järnväg och sjöfart, och på detta sätt bidra till en hållbar tillväxt.  

Med ovanstående som bakgrund ansökte Viktoriainstitutet tillsammans med 
konsortiemedlemmarna till Vinnova om medel för att förbereda för en 
provimplementering av ett sådant system. Projekt beviljades och startade i November 
2011. 

Projektet har under ett antal workshops och möten med berörda aktörer definierat de 
viktigaste funktionerna, gränssnitt och ansvarsområden (för informationsförsörjning), 
samt geografisk avgränsning för ett demonstrationsprojekt. Projektets mål har varit 
formulerande av detta kommande B-projekt, men även att definiera den långsiktiga 
målsättningen med ett GOTRIS, och dess funktionalitet och frågor som måste adresseras 
i en implementeringsfas (eller ett C-projekt). 

Projektet har också skapat en gemensam syn, bland aktörer med vitt skilda perspektiv 
på resursfrågan, på hur ITS-system som GOTRIS kan bidra till ett neutralt sätt att styra 
och fördela resurser relaterat till transporter på och över Göta älv. 
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Förord 
Göta Älv är Sveriges största flod med hänsyn till både vattenföring och 
avrinningsområden. Älven har sin början vid en liten fjällbäck uppe i Härjedalen vars 
vatten rinner ner till sjön Rongen och sedan vidare till Trysilelva i Norge. Vid gränsen 
byter älven namn till Klarälven som mynnar ut i Vänern och vid Vänerns utlopp strax 
söder om Vänersborg börjar den del som kallas för Göta Älv. Älven mynnar ut i två 
grenar på var sin sida om ön Hisingen, varav den södra delen har kvar namnet Göta Älv 
och den norra delen går under namnet Nordre älv.  

Göta Älv har många användningsområden. Älven fungerar som en viktig vattentäkt för 
dricksvatten, dess vatten används till kraftproduktion, som process- och kylvatten för de 
intilliggande industrierna och som recipient för avloppsvatten, samtidigt som älven är 
en viktig farled. Älven fungerar även som ett viktigt vattenregleringsinstrument för 
Vänern som är en reglerad sjö. Genom att tappa ut vatten via Göta Älv kan riskerna för 
att Vänern svämmas över minskas. 

Redan år 1607 lät kung Karl XI bygga en sluss vid Lilla Edet, men det dröjde till år 1800 
innan kanallinjen i Göta Älv med sina 12 slussar var färdig att tas i bruk. År 1801 
transporterades det 36 315 ton gods genom slussarna, år 1900 transporterades det 331 
000 ton gods och 1974 transporterades det 4 miljoner ton. Idag transporteras det cirka 
3,5 miljoner ton gods till och från hamnarna i Vänern, vilket motsvarar cirka 150 000 
lastbilar. 

Än idag är det Trollhätte kanal som fungerar som port mot världen för orterna runt 
Vänern. Farleden som förbinder Sveriges största sjö med havet är 82 kilometer lång. Tio 
kilometer av kanalen är en sprängd och grävd kanal, den resterande består av en 
naturlig farled i Göta Älv. Vid en resa längs kanalen passeras tolv broar, varav nio är 
öppningsbara, och sex slussar.  

Storstadsregionerna brottas alltmer med den ökade trafikvolymen i och utanför 
städerna. För Göteborg med Göteborgs hamn som knutpunkt för merparten av Sveriges 
import och export av gods, måste samhällsplanerarna göra avvägningar mellan t.ex. 
persontransportbehovet för regionen och godstranportbehovet för industrin, när de 
planerar och bygger ut transportnätet. Utveckling av staden gör älven till en trång 
sektor för alla trafikslag. 

Under perioden juli 2010 till januari 2011 genomförde Viktoriainstitutet tillsammans 
med Ahlmark Lines, August Leffler och Son, BACAB, Göteborg Energi. Göteborgs Hamn, 
Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Handelskammaren Värmland, Kristinehamns 
Kommun, Lighthouse, Region Värmland, Segerhammars Skeppsmäkleri, Sjöfartsverket, 
TFTS AB, Thunbolaget, Trafikverket och Vänerhamn projektet GotRIS. Projektet var en 
förstudie för att visa möjligheter till avancerad multimodal trafikstyrning, baserad på 
informationsdelning mellan aktörerna i en tvär-sektoriell informations- och 
trafikstyrningsplattform. En plattform som skulle kunna utgöra basen i ett ”RIS” för Göta 
Älv, men också fungera som plattform för trafikstyrning mellan järnväg, sjöfart och 
landsväg, så att transportsystemets kapacitet kan styras på ett för samhället optimalt 
sätt. Med ett bättre utnyttjande av kapaciteten på Göta Älv, kan transportvolymer flyttas 
över från vägtrafik till järnväg och sjöfart, och på detta sätt bidra till en hållbar tillväxt. 
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Konstellation i ett B-projekt 
De konstellationer som kommer medverka i ett B-projekt beskrivs i korthet i texten 
nedan. 

Ahlmarks Line AB är ett modernt transportföretag som erbjuder linjetrafik och 
kontraktsfart mellan Vänern/Norrlandskusten samt Storbritannien, Tyskland, 
Nederländerna och Frankrike. Från Vänern har de flera linjeavgångar varje vecka till 
Storbritannien och de deras flotta fraktar årligen cirka 1,3 miljoner ton gods. 

Chalmers tekniska högskola invigdes den 5 november 1829 och är en av två 
stiftelsehögskolor i Sverige. På Chalmers utbildas arkitekter, civilingenjörer, 
högskoleingenjörer, teknologie doktorer, teknologie kandidater, licentiater samt 
sjöbefäl.  

Göteborgs stad som organisation bedrivs både i förvaltnings- och bolagsform. Totalt 
har koncernen en omsättning på 34 miljarder kronor och antalet anställda är 48 600. 
Drygt 33 000 av de anställda arbetar inom de 10 stadsdelsförvaltningarna. Dessutom 
finns det ett 20-tal fackförvaltningar och runt 25 bolag. 

InPort, Intelligent Port Systems AB, utvecklar och säljer IT-system för hamn-, 
terminal- och tågverksamhet. Företaget har flera IT-system i sin produktportfölj, 
däribland PortIT som används av hamnar och gör att kunden i realtid får information 
om lossning, lastning och rörelser inom hamnen.   

Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och Landstinget i 
Värmland tillsammans har bildat för att ansvara för regional utveckling, tillväxtfrågor, 
kultur, folkbildning och kollektivtrafik i Värmland. Målet är att skapa förutsättningar för 
tillväxt. 

Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk vars huvudkontor ligger i 
Norrköping. Totalt arbetar 1168 personer i Sjöfartsverket och verkets huvuduppgift är 
att verka för goda förutsättningar för sjöfarten i Sverige och för svensk sjöfart. 
Verksamheten är främst inriktad på handelssjöfarten, men hänsyn tas även till 
fritidsbåtstrafikens och fiskets intressen.  

SSPA Sweden AB ägs av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och verkar inom den 
maritima sektorn. Verksamheten är inriktad på fartygsdesign, energieffektivitet, 
sjösäkerhet, beslutstödsystem, risk och miljöanalys samt logistik och infrastruktur. 

Thunbolaget Erik Thun AB grundades 1938 av Helge Källson och vars huvudsakliga 
verksamhet är att bedriva sjöfart. I dag opererar verksamheten 34 fartyg varav de flesta 
är helt-/delägda. Deras affärsområden är konventionella torrlastfartyg, självlossande 
fartyg, produkttankers samt en del charter.  

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av transportsystemet för vägtrafik, 
järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. De ansvarar för byggande, drift och underhåll av 
statliga vägar och järnvägar. Trafikverket har även till uppgift att pröva frågor om 
statligt stöd till svensk sjöfart. 
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Trafikverket ICT är en av Sveriges ledande, oberoende leverantörer av nätkapacitet 
med drygt 600. Trafikverket ICT levererar allt från helhetslösningar till enkla tjänster 
för intelligenta transportsystem, kontor, nät och drift. Deras kunder finns främst inom 
offentlig sektor, transportbranschen, bland teleoperatörer och stora företag. 

Viktoriainstitutet är ett icke vinstdrivande IT-forskningsinstitut lokaliserat på 
Lindholmen i Göteborg. Viktoriainstitutet fokuserar på fordons-och transport-
informatik och sysselsätter cirka 30 forskare. 

Vänerhamn AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym på 
motsvarande mer än tre miljoner ton. Vänerhamn består av fem moderna 
insjöterminaler med strategisk placering mitt i Sverige kring Vänern vilket gör 
Vänerhamn till en viktig samarbetspartner för mellansvensk industri och handel. 

Västra Götalandsregionen har samma uppgifter som ett landsting och ansvarar till 
exempel för sjukhus och vårdcentraler. Av de 50 000 anställda arbetar cirka 90 procent i 
sjukvården. Västra Götalandsregionens andra uppdrag är att främja tillväxt och en 
hållbar utveckling i Västra Götaland. Det görs i samarbete med bland annat företag, 
organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ. 

Bakgrund till B-projektet 
Storstadsregionerna brottas alltmer med den ökade trafikvolymen i och utanför 
städerna. För Göteborg med Göteborgs hamn som knutpunkt för merparten av Sveriges 
import och export av gods, måste samhällsplanerarna göra avvägningar mellan t.ex. 
persontransportbehovet för regionen och godstranportbehovet för industrin, när de 
planerar och bygger ut transportnätet. Utvecklingen av staden och 
infrastruktursatsningar gör älven till en trång sektor för alla trafikslag. 

En tidigare förstudie har visat på möjligheter till avancerad multimodal trafikstyrning, 
baserad på informationsdelning mellan aktörerna i en tvär-sektoriell informations- och 
trafikstyrningsplattform. En plattform som skulle kunna utgöra basen i ett ”River 
Information Services” för Göta Älv, men också fungera som plattform för trafikstyrning 
mellan järnväg, sjöfart och landsväg, så att transportsystemets kapacitet kan optimeras 
på ett för samhället optimalt sätt. Genom att möjliggöra bättre utnyttjande av 
kapaciteten på Göta Älv, kan transportvolymer flyttas över från vägtrafik till järnväg och 
sjöfart och på detta sätt bidra till en hållbar tillväxt. 
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Omvärldsbevakning 
Det pågår för närvarande och har pågått ett flertal projekt som på olika sätt berör en 
möjlig utveckling av inlandssjöfart. Flera av dem är stora EU projekt som genomgående 
syftar till att förbättra och effektivisera godstransporter och dess logistiska utmaningar. 
Nedan följer en kortare genomgång av de projekt som under förstudien identifierades 
relatera till utmaningar kring ett GotRIS.  

RISING är ett EU projekt som går ut på att undersöka hur comodala transporter kan öka 
med hjälp av användandet av inre vattenvägar. Detta skall bland annat uppnås genom 
att tillhandahålla felfri trafik- och transportrelaterad information samt standardiserade 
IT gränssnitt till aktörer inom transport och logistik. 

ITIL är ett projekt som hade som syfte att demonstrera fördelen av automatisk 
datafångst kombinerat med elektroniska meddelanden samt gemensamma IT-lösningar 
i logistikkedjan. Ett annat syfte var att belysa möjligheter för effektivare 
informationshantering samt effektivare fysisk hantering hos aktörerna i logistikkedjan. 

Dryport är ett EU projekt som har som mål att möjliggöra fler godstransporter via tåg 
och över inlandssjöfart istället för på väg, för att främja de ekonomiska och miljömässiga 
logistiklösningarna till och från stora hamnar. En Dryport kan beskrivas som en 
inlandshamn vilken fungerar som en intermodal transporthubb för omlastning av gods 
mellan olika transportslag som till exempel tåg och lastbil men även fartyg.  

Bild I: Bild över Grön våg  
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Freightwise är ett EU projekt som är tänkt att förbättra informationsutbytet mellan 
aktörer inom transportsektorn. Projektet syftar till att utveckla ett ramverk som 
sammanför tre områden: E-government, transportmanagement och 
trafikinfrastrukturmanagement. 

e-Freight är ett EU projekt som bygger på Freightwise. Projektet har bland annat som 
mål att skapa ett ramverk för transportinformationsutbyte mellan alla aktörer, ett 
”single window” för administrationsprocedurer, enklare gränspassageprocedurer för 
alla transporttyper för EU:s medlemsstater samt ett gemensamt transportdokument för 
gods oavsett transporttyp. Ett led i att nå detta mål kring transportinformationsbyte  

ligger i att alla transporter inom EU skall vara papperslösa.  

Platina är EU projekt som är tänkt att stödja EU:s medlemsstater i implementeringen av 
NAIADES (Navigation and Inland Waterway Action and Development in Europé) vilket 
är ett handlingsprogram för att öka inlandssjöfarten i Europa. 

IRIS I och IRIS II var ett EU projekt för att förbättra samt genomföra ett pilotprojekt av 
RIS där Österrike, Belgien, Bulgarien, Frankrike, Ungern, Rumänien, Slovakien, Tjeckien 
och Nederländerna deltog. IRIS I avslutades i slutet av 2008 efter en projektperiod på 
tre år. Därefter startades IRIS II som pågick mellan 2009 och 2011, och vars syfte var att 
skapa: 

• Ett internationellt datautbyte (juridisk och teknisk information) 

• Elektroniskt fartygsrapporteringssystem 

• Nationella databaser över fartygscertifikat 

• Fullt utbyggt elektronisk rapportering 

• Genomförbarhetsstudier med avseende på nya tjänster inom RIS, exempelvis  

   pråmidentifiering och olycksreducering 

DoRIS uppkom efter att den Österrikiska regeringen tog ett beslut om att införskaffa ett 
River Information System till den Österrikiska delen av Donau (DoRIS) 1998. Samtidigt 
så grundade man Danube Transport Development Agency som är ett av 
trafikdepartementet helägt bolag och baserat i Wien.  

Syftet med ett DoRIS är: 

• Öka effektiviteten och tillförlitligheten med transporter på Donau 

• Stödja intermodulitet mellan olika trafikslag inkl. inlandssjöfart 

• Kapaciteten på Donau utnyttjades inte alltid på bästa sätt 

• Transport av farligt gods kräver speciella åtgärder 

• Låg servicekvalitet förhindrade transport av ”smart” gods, såsom. containers 

• Öka trafiksäkerheten 
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Under förstudien genomförde även projektet ett studiebesök i Wien där vi tittade 
närmare på ett fungerande och implementerat RIS-system som finns där.   Det som 
skiljer inlandstrafiken på Donau är att den är specialiserad för flodtrafik både gällande 
konstruktion och utrustning. Jämför man detta med vad man kan förvänta sig på Göta 
Älv finns vissa skillnader. På Göta Älv kommer trafiken att vara både av inlandskaraktär, 
specialiserade och utrustade för just denna trafik, men också av kategorin 
”Inomeuropeisk kortsjöfart” med utrustning och rutiner anpassade för öppet vatten. 
Denna mix av fartyg med AIS/ECDIS och Inland AIS/Inland ECDIS är en väsentlig faktor 
att ta hänsyn till vid utformandet av ett motsvarande system för Göta Älv. Utöver detta 
har det heller inte den broproblematik som finns på Göt Älv på grund av att fartyg och 
pråmar går under broarna utan att de öppnas, deras slussar är enkelslussar och finns på 
de ställen där de bygg energikraftverk och inte för att som på Göta Älv reglera 
nivåskillnader på älven. 

Utöver studiebesöket har personer som deltar i A-projektet även varit i Holland på 
studiebesök för att se på slusskonstruktioner och de har då fått reda på att de inte heller 
har samma infrastrukturproblematik som på Göta Älv då de alltid prioriterar fartygen 
och öppnar broarna för dessa och låter annan trafik vänta. 

Projektet har även träffat Martin van Dijk, representant från Koninklijke Schuttevaer-
International som var inbjuden till att prata om inlandssjöfart på Vänerseminariet i 
Mars 2012. 

Motsättningar och möjligheter mer Göta Älv-trafiken  
Under förstudien GotRIS (http://viktoria.se/projects/gotris) identifierades ett antal 
motsättningar och möjligheter mellan aktörerna i transportsystemet som är 
bakgrunden till att GotRIS-projektet initierats. 

• Utvecklingen av Göteborg v.s. Regional utveckling av Västra Götaland och 
Vänerområdet 

• Brohöjder v.s. Fartygshöjder 
• Järnvägspendlar v.s. Vänerpendel 
• Lotsfritt v.s. Lotsplikt 

 
Dessa spänningar och motsättningar relaterade till trafik på och över Göta Älv som 
identifierades under GotRIS projektet illustreras i Bild II. 
 
 

http://viktoria.se/projects/gotris�
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Om godstrafiken på järnväg och på älven hade kunnat öka obegränsat utan 
infrastrukturella begränsningar hade behovet av ITS-stöd inte varit lika uttalat. Med de 
begränsningar som finns förväntas ett IT-stöd förbättra samexistensen och optimera 
varje trafikslags förutsättningar. 

 

River Information Services (RIS) – Trafikledning för inlandssjöfart 
Ett samordnat trafikledningssystem i form av ett RIS anges i EU:s direktiv för 
inlandsvattentrafik som en förutsättning för en fungerande inlandssjöfart. Syftet med 
RIS är att optimera och samordna olika informationstjänster för att bidra till säkra och 
effektiva transporter på de inre vattenvägarna, något som också tagits upp i förstudien 
GotRIS Göta Älv River Information System. Tanken med ett RIS är att det även skall 
samverka med andra transportslag såsom väg och järnväg. RIS fyra nyckelteknologier är 
Inland AIS, Inland ECDIS, Notice to Skippers och Elektronisk rapportering. 

Implementering av ett RIS har tre huvudmål: 

• Öka transportsäkerheten: Genom att minska antalet allvarliga olyckor och 
minska antalet oförutsedda händelser blir transporterna säkrare. 

• Öka transporteffektiviteten: Genom att öka användandet av inlandssjöfarten 
samt fyllnadsgraden på fartygen. Genom att korta restider, minska 
arbetsbelastning, minska bunkerförbrukningen samt säkerställa effektiva och 
kostnadseffektiva förbindelser för intermodala transporter. 

Bild II: Motsättningar och spänningar som identifierades i förstudien GotRIS – Göta Älv River 
Information Services, 2011 
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• Minska miljöpåverkan: Genom bättre ruttplanering samt bättre information 
kan utsläppen av miljöskadliga ämnen minskas. 

De komponenter som ett fullt implementerat RIS består av och som identifierades i 
förstudien GotRIS, presenteras i faktarutan nedan. 

 

 

Utmaningar och mål 
Efter ett lyckat införande av GOTRIS-plattformen, har Sverige sitt första River 
Information System (RIS), men utformat utifrån de förutsättningar som finns i Sverige. 
Istället för ett enskilt, centralt, och statligt administrerat system, finns istället en 
plattform och ett försörjningssystem, av information, tjänster och styrfunktioner, som 
skapas, underhålls och används av alla aktörer i transportsystemet. Sjöfarten förser 
plattformen med information om fartygsrörelser och förväntade broöppningar, 
järnvägen ger realtidsuppdateringar om när tåg måste passera järnvägsbroarna så att 
fartygen anpassar sina ankomsttider efter detta. Broöppningstider styrs ut till GPS ‘er, 
navigatorer och trafikledningsskyltar, så att bilister och kollektivtrafik kan anpassa 
rutter och hastigheter efter detta.  

Lastägare, transportörer, hamnar och fritidsskeppare är andra aktörer som kan nås av 
tjänster från systemet.  

Bild III: Faktaruta över komponenter som ingår i ett RIS-ramverk 
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Avsikten är också att hitta en organisationsform och affärsmodeller som förvaltar och 
vidareutvecklar plattformen, som kan innehålla dels offentliga aktörers krav och 
skyldigheter att upprätthålla myndighetsuppgifterna, samtidigt som privata aktörer 
(transportörer, hamnar, tjänsteutvecklare etc.) tillåts bidra med funktioner, information 
och tjänster.  

A-projektet har haft som mål att samla berörda aktörer, hitta en gemensam syn på hur 
en sådan plattform bör utformas, vad som måste demonstreras i ett B-projekt, och vilka 
roller, ansvar och resurser respektive part skall ansvara för. 

Leverabler i projektet
• Att demonstrera i verklig miljö hur ITS 

kan användas för att effektivare styra 
trafikslagen som konkurrerar om 
samma resurs – passage över Göta 
Älv.

• Att generera ny kunskap, modeller , 
funktioner och infrastruktur som kan 
återanvändas vid en implementering 
av ett RIS för Göta Älv

• Att parterna gemensamt, skapa 
gemensamma intressen,att arbeta 
med organsiation, regelverk och 
stryrningsprinciper för trafiken över 
Göta Älv

• Att bygga och implementera 
”grundplattan” till ett kommande RIS 
för Göta Älv.

 

 

Syfte och mål - uppfyllelse  
(A-)Projektets syfte har varit att som fortsättning på den förstudie som aktörerna deltog 
i under 2010-2011, forma ett konsortie som är beredda att genomföra ett 
demonstratorprojekt där principerna för co-modal trafikstyrning på Göta Älv prövas i 
verkligheten. Att avgränsa projektet så att de väsentligaste funktionerna kan prövas och 
utvärderas på ett korrekt sätt, och att de väsentliga aktörerna tar en aktiv roll, både med 
informationsförsörjning, delaktighet och medfinansiering. 

Projektet har nu mycket engagerade parter, som ser ett stort värde i att 
demonstratorprojektet genomförs. I ansökan kommer LOI bifogas där dessa uttrycks 
och graden av delaktighet i ett kommande projekt beskrivs.   

Bild IV: En bild över syftet med projektet. 
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Resultat och förväntade effekter - utfall 
Projektet har visat att den största effekten med ett ”River Information Services” system 
för Göta Älv, kommer att komma från trafikstyrningsdelen. Projektet valde därför att det 
är detta område ett B-projekt skall fokusera på. De delar som i förstudierapporten avsåg 
e-freight, Inland-Ecdis etc. menar konsortiet lämpar sig bättre i en förstudiefas, då dessa 
delar redan finns implementerade i andra RIS i Europa. Co-modal trafikstyrning med de 
förutsättningar som ges på Göta Älv, är däremot en innovativ utveckling av funktioner 
och möjlighet i ett RIS, som bör prövas under realistiska förhållanden. 

De effekter konsortiet vill adressera är i huvudsak: Energiförbrukning (Klimat & miljö, 
minskade tidsförluster för gods och personer), kapacitetsutnyttjande, attraktivare 
stadsutveckling, ökad aktörssamverkan, ökad trafiksäkerhet, ökad acceptans 
(allmänhet, aktörer (transparens)) 

Genomförande av A-projektet 
Projektet har genomförts med ett organisatoriskt gränsöverskridande samarbete med 
organisationer som behöver påverkas av trafik på Göta Älv eller trafik över Göta Älv. 
Projektet har under ett antal workshops och möten med berörda aktörer definierat de 
viktigaste funktionerna, gränssnitt och ansvarsområden (för informationsförsörjning), 
samt geografisk avgränsning för ett demonstrationsprojekt, vilket är målet med ett 
kommande B-projekt, men även den långsiktiga målsättningen med ett GOTRIS, och 
därigenom funktionalitet och frågor som måste adresseras i en implementeringsfas 
(eller ett C-projekt). 

Projektet har också skapat en gemensam syn, bland aktörer med vitt skilda perspektiv 
på resursfrågan, på hur ITS-system som GOTRIS kan bidra till ett neutralt sätt att styra 
och fördela resurser relaterat till transporter på och över Göta älv.  Bild V nedan 
illustrerar möten, studiebesök samt workshops vi haft under detta projekt.  
 

 
Bild V: Tidsaxel som visar på genomförda möten, studiebesök och övriga träffar som genomförts 
i projektet 
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Projektet startade med ett uppstartsmöte den 14 november 2011 på Viktoria där vi tre 
parter, Chalmers, SSPA och Viktoriainstitutet samlades och planerade hur vi skulle lägga 
upp arbetet mellan organisationerna samt hur vi skulle gå tillväga med genomförandet 
av A-projektet. 

Den 22 december samlade vi den s.k. styrgruppen till ett styrgruppsmöte där vi 
tillsammans med de inblandade parterna gick igenom vad B-projektet skall handla om. 
Vi gick igenom designversionen, diskuterade vilka frågor som var viktiga att adressera 
samt nådde ett konsensus om en gemensam målbild. På workshopen planerades även 
tre stycken workshops in, en VAD-workshop, en HUR-workshop samt en LOI-workshop. 

På Vad-workshopen som var en eftermiddagsworkshop den 31 januari etablerade vi 
visionen, de långsiktiga målen och möjligheterna med  ett B -projekt. Vi började även 
med att definiera piloten som blir den stor dela av ett B-projekt, dess omfattning, 
funktionalitet, tillförlitlighet samt vilken ambitionsnivå och vilka deltagare som kan 
tänkas vara viktiga för ett lyckat projekt. På Hur-workshopen som vi genomförde en 
förmiddag den 14 mars definierade vi projektet, dess leverabler, aktiviteter, de olika 
organisationernas roller och ansvar. Vi började även med att etablerade ett Letter Of 
Intent (LOI) där vi förklarade vad ett det innebär samt vikten av att ha med ett sådant 
dokument in i ett B-projekt. På LOI-workshopen som hölls den 28 mars bad vi de 
deltagande organisationerna att bekräfta att ett LOI var väl förankrat i respektive 
deltagande organisation eller när ett sådant kunde tänkas vara signerat.  

Utöver workshoparna har vi jobbat med att sprida information och förankra projektet 
ute bland tilltänkta aktörer och deltagare. Vi har bland annat varit på studiebesök på 
trafikverkets driftledningscentral i Göteborg där järnvägstrafiken i Västsverige 
kontrolleras och styrs. Vi har varit i Gävle och träffat Trafikverket ICT då de vid ett 
tidigare möte under december 2011 uttryckt intresse kring att vara en aktiv partner i ett 
B-projekt. De har efter mötet den 13:e februari i Gävle deltagit i HUR-workshopen samt 
accepterat att sköta driften av den plattform som GotRIS kommer driftas på samt 
ansvara för arkitektur och datakällor. Vi har också varit inbjudna till att tala på 
Vänersamarbetet samt även varit med och fört diskussioner på Vänerforum där vi på 
den sistnämnda träffen träffade Martin van Dijk som var inbjuden av Vänerregionen till 
att prata om inlandssjöfart i Holland. Vi har träffat representanter för rederierna Thun 
och Ahlmarks som var med i den förstudie vi gjorde under 2010 och 2011 och som 
bedriver majoriteten av sjötrafiken på älven och de kommer att också att delta B-
projektet . 

Resultat av projektet  
Nedan presenteras det resultats som arbetats fram under A-projektet 

Föreslaget B-projekt 
Bild VI visar den designvision som vi tog fram i projektet och som har använts som bland 
annat underlag för att ta fram och diskutera hur och vilka funktioner som skall utvecklas 
i projektet. 
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I projektet har vi tagit fram en arbetspaketbild som visar ansvar och delprojekt som 
projektets olika aktörer kommer leda samt delta i. Arbetspaketen illustreras i bild VII. 

Bild VI: Designvisionen som tagits fram i projektet och som använts som underlag för diskussion 
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En viktig del av projektet har varit att avgränsa projektet så att det blir till en hanterbar 
demonstrator samtidigt som det kan ge tillräckligt bra effekt. Bild VIII visar den 
geografiska avgränsningen för ett demonstratorprojekt, medan bild IX visar på den 
funktionella avgränsningen vi kommit fram till i projektet. 

 

Bild VII: Illustration över de olika arbetspaket som kommer ingå i ett GotRIS II projekt 
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Bild VIII: Geografisk avgränsning för ett demonstratorprojekt i B-projektet 

Bild IX: Den funktionella avgränsningen som vi kommit överens om under A-projektet.  
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Vi har även diskuterat vad som händer när B-projektet är färdigt, vilken vision har vi om 
en fortsättning för GotRIS vilket presenter i den långsiktiga visionen för GotRIS i bild X.  

 

 

 

Bild X: Långsiktig vision för GotRIS 

Bild XI: Förväntningar av ett B-projekt 
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Samverkanserfarenheter 
Projektet har präglats av en stor samsyn på vad ett B-projekt skall åstadkomma. 
Eftersom parterna redan var aktiva under den förstudie som genomfördes under 2010-
2011, har alla varit sampratade. Även om det av naturliga skäl funnits olika syn på 
”sakfrågan”, brohöjder, prioriteringar etc., så har alla varit överens om att det finns ett 
stort behov av att göra detta, men att det krävs ett ”neutralt initiativ” för att få till stånd 
ett utvecklingsarbete av detta slag. Just denna neutralitet bedöms ha varit ett av skälen 
till att samsyn har nåtts relativt smärtfritt i projektet. 

De stora frågorna har istället handlat om perspektiv, slutmål, avgränsningar och ansvar. 
Frågor som varit väsentliga att adressera och klara ut innan et projekt av denna typ 
startar. 

Bild XII: Leverabler av projektet 

Bild XIII: Leverabler av projektet 
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Att parterna är överens om att behovet finns och är starkt, men också att det inte 
kommer igång om en av parterna ensidigt tar på sig ansvaret, är det starkast skälet till 
varför just en extern medfinansiering från t.ex. Vinnova lämpar sig väl för detta projekt. 
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