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Syfte med detta dokument 
Med detta dokument försöker vi beskriva scenarion som kan uppstå och som GOTRIS-
systemet behöver kunna hantera och därav behöver vi utveckla och implementera dessa 
funktioner i GOTRIS. Då GOTRIS skall vara en flexibel plattform där tjänster och 
funktioner i efterhand skall kunna kopplas på utan att det skall krävas ombyggnation av 
systemet, är det viktigt att vi försöker bygga plattformen så generisk som möjligt. 
  
Dokumentet ger inte en detaljerad specifikation på hur GOTRIS skall utvecklas, 
implementeras eller med vilken detaljlogik, eller hur API hos leverantörer är 
specificerade utan det beskriver händelser som kan ske och som systemet kommer 
behöva kunna hantera.  
 
Förkortningar som kan förekomma: 
SSNT – Safe Sea Net, Sjöfartsverkets fartygsregistersystem som tidigare hette FRS 
ETA – Estimated Time of Arrival 
ETD – Estimated Time of Departure 

Scenarion 
Under rubrikerna nedan kommer de olika scenarion som vi tagit fram att beskrivas och 
hur GOTRIS bör hantera dessa skeenden. Vi har valt att inte göra scenarion i hela resor 
utan vi har gjort en indelning efter Norr- och Södergående resa samt de olika hinder som 
fartyget stöter på längs resan. De olika händelserna som presenteras i dokumentet är 
sådana som framkommit under workshops vi haft och i träffar med inblandade parter. 

Norrgående resa 
Fartyget M/S GOT är på väg till Karlstad för att lasta papper. 24 timmar innan ankomst 
till svenskt vatten lägger agenten in fartyget i SSNT med destinationshamn Karlstad.  

1.  
2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genom integrationen mot SSNT får GOTRIS meddelande om 
förväntade nya fartyg till “operationsområdet” (det område i vilket 
GOTRIS kommer övervaka trafiken). Anrop görs då mot fartygs-
databasen (IHS FAIRPLAY f.n.) 
 
AIS data kommer att filtreras ut utifrån definierat 
operationsområde. 
 
OBS: Hur hantera om AIS fartyg ej har FRS anmälan? Är det möjligt 
att denna situation uppstår? 
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GOTRIS registrerar att det är ett fartyg på väg med ETA Karlstad XX-XX-XX kl. XX:XX. 
Fem timmar innan ankomst fastställs lotsbeställningen.  

3.  
4.  
5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Den preliminära ruttplaneringen kommuniceras ut till berörda aktörer (eller görs detta 
redan vid 24-timmarsstrecket?) 

6.   
Fartyget ropar även till VTS Göteborg när de går in i VTS området. GOTRIS har då redan 
fångat upp fartyget och börjat göra ruttplanering och Kanalkontoret, brovakter och 
Driftledningscentralen kan se att fartyget är på väg och beräknas var vid olika hinder vid 
vissa klockslag. 
 
 

Avvikelser vid implementering: 
IHS Fairplay valdes inte som databas, då licenskostnad under projektet var orimlig i 
förhållande till projekbudget. Beslut togs att använda kopia av fartygsdatabas från Inports 
PortIt. 
 

Södergående resa 
Fartyget M/S GOT ligger och lastar i Vänersborg och hon beräknas kunna segla därifrån 
kl. 16.00. Kapten på fartyget bokar lots genom sin fartygsagent, minst 5 timmar innan 
avgång. När lotsbeställning är gjord räknar GOTRIS ut en preliminär ruttplanering, med 
olika tider som fartyget beräknas vara vid broar, slussar, eventuella möten etc.  

7.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotsplaneringen har behov av att kunna få hela 24-
timmarsöverblicken och därmed inkludera även väntade fartyg i 
översikten. På detta sätt ser lotsplaneraren att fartyget inte 
kommer att få broöppning förrän kl. 14:30, och därigenom ingen 
ide´ att sätta ut lotsen för tidigt. Fartyget har inte samma överblick, 
men kommunikationen sker från lotsplaneringen-VTS-Fartyg, och 
därigenom finns också möjlighet att styra fartygets fart och 
ankomst till VTS-området. (GOTRIS-skärm på VTS?) 

GOTRIS har alla fartyg som befinner sig i operationsområdet under 
“konstant beräkning”.  GOTRIS får meddelande om lotsbokning 
(under piloten ej möjligt via API från SJFV system FENIX, utan 
särskild dialog utvecklas i projektet för manuell registrering av 
lotsbeställning). 
 
Preliminär ruttplanering för fartyg ”exponeras inte” för andra 
aktörer förrän signal om lotsbeställning är inkommen till GOTRIS. 
Från lotsbeställning är gjord, är preliminära ankomsttider för varje 
hinder synligt hos andra aktörer (inkl. externa API). 
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Avvikelser vid implementering: 
Filtreringen av resor som ännu inte ”fått lotsplanering” togs bort i specen, då 24-
timmareavisering, som utlovats i designspecen, därmed inte hade kunnat erbjudas. 
 
 

Lots ombord 
När lotsen kommer ombord på fartyget loggar han/hon in på GOTRIS med sin läsplatta 
och väljer det fartyg som han/hon skall jobba på. Fartyget lämnar hamnen kl. 16.00 och 
stävar iväg. GOTRIS börjar följa fartyget via AIS och ombord kan lotsen se på sin 
läsplatta att han/hon beräknas vara framme vid sluss 1 kl. 16:45 och på kartan syns det 
att det inte är något möte under resan. Lotsen ser även att de skall vara vid järnvägsbron 
i Trollhättan kl. 17:35 och att Kanalcentralen har grönmarkerat bron så att de kan 
förvänta sig öppning när de kommer dit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikelser vid implementering: 
Fler parametrar lades till i Fartygs-data, vilken lots fick fylla i innan lotsuppdraget 
påbörjades. Merparten av denna data hade kunnat generas via fartygsdatabas såsom IHS 
fairplay, men då informationen skulle delvis användas för att definiera om broöppning 
behövdes, valde vi att under projektet låta lotsar mata in explicit om broöppningbehövdes, 
för att på så sätt undvika eventuella situationer och missförstånd där GOTRIS-
demonstrationen skulle bidra till incidenter. 
 

Sluss 
På kanalkontoret får de upp preliminär information om att fartyget beräknas komma till 
sluss kl. 16:45 och de kan då förbereda för slussning. De har minst fått fem timmars 
notis om detta men det är först när fartyget börjar närma sig som tiden blir mer exakt.  
 
 

Vid påloggning I systemet skall minst anges; 
- Operatörs ID (Lotsens/skepparens ID) 
- Fartyg  
- Fartrestriktioner för fartyget (Min och Maxfart som GOTRIS 

skall kunna optimera från), optional 
I dialogen skall minst visas för operatör (Lots/Skeppare): 

- ETD 
- Nästa hinder med ”accept” 
- Kommande hinder 

Om slussen är ett hinder som är markerat med “Accept krävs” 
(preliminära diskussioner indikerar att slussar inte behöver vara av 
denna typ, men GOTRIS bör ändå förberedas så att alla hinder kan 
vara av “Accept krävs”-typ.) kommer kanalcentralen vara den som 
gör Accept ur fartygets perspektiv, samtidigt som ”ur hindrets” 
perspektiv. När kanalcentralen ”Grönmarkerar” den slot som 
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Avvikelser vid implementering: 
Slussar kan hanteras på samma sätt som övriga hinder. GOTRIS är förberett för detta, och 
slussar kan konfigureras som övriga hinder med passagetider, accepthantering etc. I 
demonstrationsprojektet valdes dock ”accepthantering” bort, då försöket skulle bli alltför 
splittrat, 
 
 

Järnvägsbro 
Preliminär ruttplanering visar för kanalkontor, driftledningscentral tåg samt fartyget att 
fartyget kommer att vara vid järnvägsbron ca 17:35. 
 

8.  
 
 
 
 

9.  
10.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikledningscentralen accepterar den föreslagna ”slot” som GOTRIS visar, alternativt, 
avböjer. OM avböjer, måste ny slot räknas fram.  Vid ”dubbel accept” för hindret, skall 
även kanalcentral (på fartygets vägnar) eller fartyg bekräfta accepten. 
 
Om hindret är kopplat till något annat hinder, skall restriktioner för det senare hindret 
tas med i beräkning (t.ex. Slot ges inte för Marieholmsbron, om det finns 
öppningsrestriktioner för Göta älvbron inom  ”aktuellt transportfönster”). 
 

När den, i parametrar registrerade, ”framförhållningstid” (i 
dagsläget tror vi att en rimlig sådan ligger på ca 2 timmar) 
uppnåtts, skall det indikeras både hos hinderoperatören och på 
fartyget.  
 
Diskussioner har påvisat att denna kan behöva vara relaterad till 
ett visst hinder, varför parametersättningen bör läggas i 
”hinderregistret”)  
 
Hinderregister måste därför minst kunna hantera 

- Hindertyp (Sluss, Bro) 
- Acceptkrav (Enkel, Dubbel, Nej). Acceptförfarandet måste 

vara konfigurerbart per hinder, så att vi under pilottiden 
kan pröva olika metoder. 

- Kopplat hinder med hinder X 
- Dimensionsdata, koordinater 
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Accepterad slot ”låses” i prognosmodulen, och nya beräkningar utgår från den. 
Accepterad slottid märks ut tydligt i användardialoger. 
 

11.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vägbro 
Brovakt som i god tid sett på sin GOTRIS-skärm att det är ett fartyg som har en 
preliminär tid till brovaktens broar får när fartyget börjar närma sig en tid som ser ut att 
hålla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avslut på resa  
När fartyget passerat sista hindret och det är dags för lotsen att kliva av ”loggar lots” ut 
ur systemet på sin platta och lämnar fartyget som stävar vidare mot öppet hav.   
 
 
 
 
 

Avbokad accepttid 
Det kan finnas tillfällen då fartyget inte kommer att hinna till en accepterad slottid. Det 
kan antingen identifieras automatiskt av GOTRIS prognostisering (Linus) genom att 
fartyget baserat på rådande begränsningar (fartygets, infrastrukturens, möten) inte har 
någon möjlighet att nå accepterad slot. Det skall då finnas möjlighet för GOTRIS att 
”lämna tillbaka” slot. Slotten skall då markeras i aktörers dialoger som ”ledig”, och ny 
slot skall föreslås (som också måste accepteras enligt de regler som gäller för hindret). 
 

Om vägbron inte är av typ ”Accept” (vägbroar är i planeringen inte 
”Accept-hinder”), sker ingen ytterligare verifiering. Information om 
planerad broöppning distribueras ej till externa källor (via extern 
API) förrän den tid före broöppningen som stipuleras av 
”framförhållning” i hinderregistret. (Genom att hålla detta 
konfigurerbart finns möjligheter att utvärdera detta under 
projektets gång utan omprogrammering). 

GOTRIS följer fartyget tills dess att det inte längre kommer med i 
AIS ström (lämnar operationsområdet). 

Information om verkligt utfall för bropassage, sparas (tidpunkter), 
så att jämförelsedata kan användas för att trimma systemet.  
Ett hinder skall också ha en ”kalender” som är grundstrukturen för 
om hindret är ”bokat” eller inte.  
Det skall finnas en dialog för hinderoperatör att lägga in 
begränsningar i tillgänglighet (t.ex. Göta älvbron vardagar kl. 06:00-
09:00, 15:00-18:00, Jordfallsbron-asfaltbeläggning v. 23 vardagar 
mellan 20:00-06:00). 
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En accepterad slot kan också behöva avbokas manuellt (dimma på älven, ambulans på 
väg etc.). Detta skall kunna göras i användardialog för rätt typ av aktörer (t.ex. 
kanalkontoret, driftledningscentralen (tåg)).  
 
Om detta sker skall berörda aktörer notifieras av detta. (Under pilot bör även manuell 
kontakt tas). 

Avvikelser vid implementering: 
Förfarandet med ”dubbel accept” valdes bort då lotspersonal och kanalcentralspersonal 
var tydliga med att de inte skulle ha tid att göra fartygets” konfirmerings-accept”. Det som 
implementerades var därigenom ”ensidig accept” från tågtrafikledningen. Om EN slot blev 
accepterad av Tåg-X, men fartyget insåg att denna inte skulle kunna hinnas, skulle kontakt 
tas med Tåg-x via VHF för ombokning. 
 

Möte fartyg på älven 
Södergående fartyg har nått första slussarna i Vänersborg när GOTRIS identifierar ett 
fartyg som planerar att gå norrut på Göta älv. GOTRIS har preliminära ruttplaner för 
båda fartygen vilket indikerar ett möte söder SURTE. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvikelser vid implementering: 
Förfarandet med accept vid möten,  togs bort av samma skäl som den dubbla accepten. 
Lotsar vill inte tvingas ineragera med ”plattan” under pågående uppdrag. Mötesprediktion 
infördes som information i plattan utan accept. Optimeringen av mötesplatser (justering 
av prognos utifrån uträknad optimal plats att mötas på, togs under demonstrationsfasen 

GOTRIS planerar in möte mellan de två fartygen vid den mötesplats 
som ligger tidsmässigt närmast den mötespunkt som indikeras av 
ruttplaneringen.  

- Mötesplatsregister måste upprättas i GOTRIS med position 
och övriga ”hinderkaraktäristika”. 

-  ”älv-beskrivning” som reflekterar någon form av 
referenspunkter, sträckor eller dylikt, för att referera till 
sträckor för referens, statistik, position etc. 

 
Här skulle vi kunna använd samma logik som för ett hinder. Låt oss 
kalla det ”dynamiskt hinder”. Båda fartygen tilldelas samma ”slot”. 
Hindret är av Accept-typ, och skall därför accepteras av båda fartyg 
(kan göras av kanalcentralen?). Ny prognos estimeras tillsammans 
med nya fartrekommendationer. Efter passage av det nya ”hindret”, 
estimeras nytt ETA och fartrekommendation (görs egentligen 
kontinuerligt). 
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bord, då lotsar tydliggjorde att de väljer mötesplats utifrån andra kriteria än just optimal 
fart (säkerhet, fartyg som har mest bråttom etc). Mötesvisning behölls i gränssnittet under 
hela försöket. (se utvärdering av funktionalitet, huvudrapport) 
 
 

 

Hinder ej tillgängligt vid ankomst 
Situationen kan uppstå att trots att fartyget följt fartrekommendationen är t.ex. slussen 
inte tillgänglig vid rätt tid.  
 
I exemplet har södergående fartyg fått en fartrekommendation att vara vid norrändan 
av slussen strax efter att norrgående fartyg skall vara färdiglussad. I GOTRIS har 
systemet allokerat slotten 15:00-16:00 åt norrgående fartyg. 15:30, mitt under 
slussningen konstaterar slussoperatören att slussningen inte kommer vara avslutad 
förrän kl. 16:20. GOTRIS har i detta läge ingen möjlighet att detektera detta automatiskt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slot ej accepterad inom ”framförhållningstiden” 
Södergående fartyg har passerat Lilla Edet slussar och har en preliminär passage av 
Marieholmsbron 3 timmar senare. Framförhållningstiden för Marieholmsbron är 
konfigurerad till 2 timmar. En timma senare markerar GOTRIS-terminalen på fartyget 
och i kanalkontoret att det är dags att bekräfta passagetiden för Marieholmsbron. Även 
Driftledningscentralen (tåg) får motsvarande indikation på skärmen. 
Kanalkontoret/fartyget bekräftar från sitt håll, men motsvarande bekräftelse kommer 
aldrig från driftledningscentralen (t.ex. för att man inte uppmärksammat detta, eller att 
problem uppstått). 
 

Slussoperatör måste ha möjlighet att manuellt i GOTRIS-dialog, 
justera den av GOTRIS inplanerade slusstiden (bokad slot i sluss). 
Genom att flytta Slussallokeringen för det södergående fartyget till 
att ligga lite senare, kommer GOTRIS-algoritmen automatiskt skick 
ny fartrekommendation till Fartyget. 
 
Denna hantering kan göras generiskt för alla slags hinder genom att 
en operatör ALLTID kan lägga in en manuell spärr vid en viss 
tidpunkt. I ovanstående fall lägger operatören in en halvtimmes 
spärr ”framför” södergående fartyg, vilket får ovanstående effekt. 
 
Samma hantering kan användas i exemplet ”ambulans väntas på 
bron”, ”Spårvagn fast på bron”. 
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Avvikelser vid implementering: 
Svårigheten att få tågledningsfunktionen att bekräfta slotar under försöket, visar att 
denna typ av funktionalitet bör förstärkas i en implementerad version av GOTRIS. Tydliga 
signaler via meddelandefunktioner eller aviseringar i normalt operationssystem måste 
införas. 
 

GOTRISfartyg möter icke-GOTRISfartyg 
GOTRIS detekterar ett fartyg med AIS och destination inom operationsområdet, som ej 
är känt i GOTRIS. D.v.s. ej inloggat i GOTRIS. Fartyget identifieras via IMO-nr, och 
därigenom kan i AIS inmatad destination visas. Om fartyget finns i SSNT kan även 
destinationen prognosticeras.   
 
 
 

 

GOTRIS kommer fortsätta att behandla detta som en preliminär 
ruttbeskrivning. Extern avisering till externa API etc. (VMS-skylt 
mm), kommer inte att ske förrän ”dubbel accept” har genomförts. 
 
Fartyget skall här rekommenderas ta kontakt via VHF. 

Om fartyget har SSNT-data, prognosticerar GOTRIS som vanligt. Om 
Mötesprediktion förestår, ges rekommendation till VHF 
kommunikation. 
 
Om fartyget Ej har FRS-data, kan fartyget endast plottas på 
översiktsbild (sjökortsbild). Eventuellt kan det också benämnas som 
”övriga fartyg” i operatörernas översiktsbilder (24, 5, nu 
översiktsbilden) 



Appendix- The Marine Traffic Analysis tool 

Chalmers  

Author: Fredrik Olindersson 

 

To view all data in the GOTRIS database, a specific module was developed as an amendment to the 

Marine Traffic Analyser, a software developed to analyse and view marine traffic by using data from 

AIS (Automatic Information System, used by all larger vessels in the world). 

The GOTRIS database contents information about the vessels’ position at regular time interval of 

approximately 30 seconds. To analyze the river traffic an analyzing tool has been developed to (1) 

calculate speed at different locations, (2) define passing time of different river objects (bridges, pilot 

stations, locks etc.), (3) measure passage accuracy compared to bookings, and (4) measure the 

quality of prognoses. 

The speed is calculated in two steps; 

1. Calculate the distance between two positions (latitude and longitude) 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 = √(𝐿𝑎𝑡1 − 𝐿𝑎𝑡2)2 +  ((𝐿𝑜𝑛𝑔1 − 𝐿𝑜𝑛𝑔2) ∗ cos (
𝐿𝑎𝑡1+𝐿𝑎𝑡2

2
))2  

2. Calculate the speed 

𝑆𝑝𝑒𝑒𝑑 =
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒

𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑖𝑛 ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠
 

The passing time of an object is calculated from the positions by looping through all positions in the 

following steps; 

1. Read new position 

2. Loop through all lines 

a. Check if new position and latest used position are on opposite side of the line 

b. Calculate the exact crossing position by trigonometry (distances and angles) 

c. Check if the crossing is between the end points of the line 

d. Calculate the exact time of passing 

Passage accuracy  

1. For each crossing of a line representing a railway bridge 

a. Read the booking time  

b. Calculate the difference between booked time and actual passing time 

Quality of prognoses is calculated by comparing the estimated passing time 60, 120, 180, 240 and 

300 minutes before the actual passing time. 

1. For each crossing of a line 

a. Read prognosis made 60, 120, 180, 240 and 300 minutes before crossing 

b. Calculate prognosis error as the difference in minutes between estimated passing 

time and actual passing time 



c. Calculate relative prognosis error as difference in minutes between estimated 

passing time and actual passing time compared to the time the passing the prognosis 

is done. 

 

The data is read in the view “input data” (see figure below). An appropriate date interval could be 

chosen. To perform the analyses of the data, the right hand side of the view is used were the analyze 

time interval and analyze area could be set. The analyses are based on passings of different lines 

which could be specified.  

 

The data is then presented in six different views: 

 Line analyse 

 Speed analyse 

 Time per sector 

 Total time 

 Passage accuracy 

 Prognosis quality 

  



Line analyse 

 

In the view “Line analyse” could all passings of the selected lines be viewed for each vessel with time, 

line name, GOTRIS-object id and exact passing position. 

Speed analyse 

 

In the view “Speed analyse”, the speed graph or prognosis for selected voyages could be seen and 

the data be exported to Excel file for further analysis. 

  



Time per sector 

 

The view shows the time in minutes between lines selected in the analysis, and also a statistics for 

each part of the river. 

  



Total time 

 

In this view, only voyages through the whole river is used, and the total time and the average speed 

of each voyage are calculated. 

  



Passage accuracy 

 

The passage accuracy is measured as the difference of actual passing time and the confirmed 

booking time for each railway bridge. 

  



Prognosis quality 

 

In this view the actual passing of a vessel for each railway bridge could be compared to the estimated 

passing time by the prognosis one, two, three, four and five hours prior to the actual passing. 

Passings of Göta Älv-bridge 

 

In another view, all passings of the Göta Älv-bridge could be seen and if there is a bridge opening is 

excluded or not. 



D APPENDIX	  D	  –	  GOTRIS	  ENVIRONMENTAL	  EFFECTS	  
In	  this	  appendix	  a	  study	  of	  the	  environmental	  effects	  of	  GOTRIS	  are	  presented.	  The	  results	  and	  
conclusions	  from	  this	  appendix	  are	  presented	  in	  a	  shortened	  form	  in	  “Part	  1:	  Environmental	  
effects”.	  

D.1 INTRODUCTION	  
The	  implementation	  of	  GOTRIS	  will	  have	  several	  environmental	  effects,	  due	  to	  changes	  incurred	  
on	  river	  traffic.	  These	  effects	  needs	  to	  be	  evaluated	  in	  order	  to	  present	  information	  on	  the	  
environmental	  effects	  of	  GOTRIS,	  as	  well	  as	  to	  give	  information	  on	  changes	  to	  be	  made	  for	  a	  
future	  implementation	  of	  GOTRIS.	  This	  appendix	  also	  contributes	  to	  the	  body	  of	  scientific	  work	  
connected	  to	  measuring	  and	  evaluating	  emissions	  from	  shipping.	  

It	  is	  important	  to	  distinguish	  between	  what	  effects	  the	  current	  version	  of	  GOTRIS	  has	  achieved,	  
and	  what	  possible	  environmental	  effects	  a	  future	  implementation	  of	  GOTRIS	  could	  have.	  A	  future	  
implementation	  of	  GOTRIS	  will	  be	  able	  to	  create	  a	  large-‐scale	  living	  lab	  for	  studying	  emissions	  
from	  shipping	  in	  canals	  and	  rivers	  to	  a	  highly	  detailed	  level.	  For	  a	  future	  implementation	  of	  
GOTRIS,	  special	  focus	  should	  be	  placed	  on	  creating	  a	  parallel	  research	  project	  focusing	  on	  
measuring	  the	  environmental	  effects	  of	  GOTRIS,	  combining	  ICT	  with	  real-‐life	  measurement	  of	  
emissions.	  

In	  this	  appendix,	  a	  case	  study	  with	  24	  voyages	  has	  been	  made,	  12	  upstream	  and	  12	  downstream.	  
Fuel	  consumption	  during	  these	  voyages	  has	  been	  estimated	  using	  a	  methodology	  similar	  to	  
methods	  used	  in	  literature	  in	  other	  similar	  fuel	  consumption	  and	  emission	  calculation	  projects.	  
The	  study	  has	  shown	  that	  GOTRIS	  will	  have	  the	  possibility	  to	  lower	  fuel	  consumption,	  and	  hence	  
contribute	  to	  lowering	  emissions.	  Through	  a	  second	  case	  study,	  where	  a	  simulation	  of	  voyages	  
through	  the	  river	  including	  voyages	  to	  the	  UK	  has	  been	  simulated,	  it	  shows	  that	  for	  most	  cases	  
GOTRIS	  will	  result	  in	  lower	  fuel	  consumptions	  even	  over	  a	  longer	  voyage.	  

It	  should	  be	  noted	  that	  the	  somewhat	  longer	  transit	  times	  identified	  for	  river	  transit,	  which	  in	  
turn	  could	  lead	  to	  speeding	  up	  when	  in	  open	  waters,	  could	  be	  addressed	  by	  shorter	  time	  in	  port,	  
thus	  completely	  removing	  the	  need	  for	  speeding	  up	  when	  in	  open	  sea.	  This	  could	  then	  lead	  to	  
large	  emission	  reductions	  through	  the	  usage	  of	  GOTRIS.	  However,	  these	  are	  aspects	  that	  lie	  in	  a	  
future	  implementation	  of	  GOTRIS,	  but	  are	  nonetheless	  important	  aspects	  that	  cover	  the	  entire	  
logistics	  chain	  of	  the	  river	  transit	  system.	  

D.1.1 TWO	  PERSPECTIVES	  –	  PRESENT	  DAY	  AND	  FUTURE	  POSSIBILITIES	  
The	  environmental	  effects	  from	  GOTRIS	  should	  be	  viewed	  in	  two	  different	  perspectives.	  First,	  
what	  effects	  the	  current	  project	  have	  shown	  and	  secondly,	  what	  potential	  future	  effects	  a	  full	  
implementation	  of	  GOTRIS	  could	  have.	  

The	  direct	  environmental	  effects	  of	  GOTRIS	  are	  mainly	  related	  to	  the	  emissions	  from	  ships	  
transiting	  Göta	  Älv.	  These	  emissions	  emanate	  from	  the	  fuel	  consumption,	  which	  in	  turn	  is	  related	  
to	  several	  aspects	  such	  as	  ship	  speed,	  engine	  power	  and	  fuel	  consumption,	  loading,	  river	  flow,	  
depth	  and	  width,	  and	  more.	  

Indirect	  impacts	  arise	  from	  changes	  in	  the	  transportation	  system	  such	  as	  increased	  or	  reduced	  
transport	  by	  road,	  rail	  or	  ship	  due	  to	  changes	  incurred	  by	  GOTRIS.	  However,	  one	  of	  the	  goals	  of	  
GOTRIS,	  is	  to	  enable	  transit	  times	  for	  ships	  transiting	  the	  river	  to	  remain	  similar	  to	  today’s	  transit	  
times,	  but	  with	  better	  planning	  accuracy.	  This	  means	  that	  external	  effects	  such	  as	  an	  increased	  
need	  of	  ships,	  changes	  in	  mode	  of	  transportation,	  or	  the	  need	  for	  ships	  to	  increase	  their	  speeds	  
when	  outside	  of	  the	  GOTRIS	  area,	  are	  not	  expected	  in	  a	  future	  implementation	  of	  GOTRIS.	  



D.1.2 PURPOSE	  AND	  AIM	  
The	  purpose	  of	  this	  study	  is	  to	  increase	  the	  knowledge	  regarding	  the	  environmental	  effects	  of	  
GOTRIS.	  A	  further	  purpose	  is	  to	  identify	  changes	  to	  the	  final	  implementation	  of	  GOTRIS	  that	  
could	  be	  made	  in	  order	  to	  create	  a	  future	  possibility	  to	  implement	  a	  highly	  sophisticated	  system	  
for	  evaluating	  emissions	  from	  shipping	  in	  rivers	  and	  canals.	  

The	  aim	  of	  this	  study	  is	  to	  present	  what	  current	  and	  future	  effects	  GOTRIS	  have	  on	  ship	  fuel	  
consumption.	  

D.1.2.1 RESEARCH	  QUESTIONS	  
• What	  are	  the	  effects	  on	  ship	  fuel	  consumption	  with	  GOTRIS?	  
• What	  are	  the	  changes	  to	  emissions	  from	  shipping	  with	  GOTRIS	  as	  compared	  to	  

transportation	  on	  Göta	  Älv	  without	  GOTRIS?	  
• What	  are	  the	  emission	  reduction	  possibilities	  due	  to	  GOTRIS?	  

D.1.3 SCOPE/LIMITATIONS	  
This	  study	  will	  focus	  on	  fuel	  consumption,	  and	  the	  possible	  fuel	  reductions	  that	  could	  be	  relevant	  
with	  the	  implementation	  of	  GOTRIS.	  The	  fuel	  consumption	  will	  be	  related	  to	  emissions	  of	  carbon	  
dioxide	  (CO2)	  and	  sulfur	  oxides	  (SOx)	  in	  relative	  terms.	  The	  reason	  for	  focusing	  on	  these	  
emissions	  is	  presented	  below,	  in	  section	  “D.2	  Theory”.	  

This	  study	  includes	  several	  generalizations,	  assumptions	  and	  simplifications,	  as	  well	  as	  relying	  
on	  smoothened	  actual	  and	  prognosis	  data.	  This	  means	  that	  there	  is	  a	  large	  span	  of	  uncertainty	  
within	  the	  results,	  hence	  they	  are	  presented	  with	  an	  upper	  and	  lower	  bound	  on	  possible	  fuel	  
consumption	  reductions.	  It	  should	  also	  be	  noted	  that	  this	  study	  has	  been	  made	  focusing	  on	  data	  
available	  through	  the	  GOTRIS	  system.	  No	  extra	  qualitative	  or	  quantitative	  data	  has	  been	  used.	  
The	  reason	  for	  using	  only	  GOTRIS	  data	  was	  to	  show	  the	  possibilities	  with	  the	  current	  system	  and	  
identify	  what	  improvements	  should	  be	  made	  to	  a	  future	  implementation	  of	  GOTRIS.	  

This	  study	  presents	  several	  aspects	  that	  could	  be	  augmented	  in	  a	  future	  implementation	  of	  
GOTRIS,	  which	  would	  remove	  most	  of	  the	  uncertainties	  present	  in	  this	  study.	  Hence,	  a	  future	  
implementation	  of	  GOTRIS	  should	  incorporate	  more	  aspects	  relating	  to	  monitoring	  the	  
environmental	  performance	  in	  order	  to	  reduce	  the	  limitations	  present	  in	  this	  study.	  

Accurate	  emission	  reductions	  are	  difficult	  to	  calculate	  due	  to	  the	  complexity	  of	  sources	  for	  the	  
emissions.	  The	  amount	  of	  emissions	  are	  related	  to	  ship	  engine	  power,	  ship	  fuel	  consumption	  
(which	  was	  estimated	  in	  some	  cases,	  and	  based	  on	  available	  information	  in	  some	  cases)	  speed	  
through	  water	  (which	  is	  affected	  by	  steaming	  upstream	  or	  downstream,	  and	  river	  flow	  which	  is	  
affected	  by	  time	  of	  year	  etc.),	  river	  depth	  and	  width,	  amount	  of	  carried	  goods,	  etc.	  These	  
limitations	  all	  reduce	  the	  accuracy	  in	  the	  results	  obtained.	  

The	  results	  have	  not	  been	  validated	  through	  actual	  measurements	  of	  fuel	  consumption	  and	  
emissions.	  Thus	  the	  results	  must	  be	  viewed	  as	  projections	  and	  models,	  and	  not	  as	  pure	  facts.	  

D.2 THEORY	  
The	  environmental	  effects	  from	  shipping	  derive	  from	  several	  aspects.	  Firstly,	  the	  main	  source	  of	  
environmental	  effects	  is	  the	  onboard	  fuel	  consumption.	  This	  fuel	  consumption,	  in	  turn,	  lead	  to	  
emissions	  of	  CO2,	  SOx,	  nitrous	  oxides	  (NOx),	  and	  particulate	  matter	  (PM).	  There	  are	  also	  other	  
environmental	  effects	  stemming	  from	  shipping,	  such	  as	  noise,	  waves,	  discharges	  to	  water	  and	  
other	  biological	  effects,	  however	  such	  effects	  have	  not	  been	  addressed	  in	  this	  study.	  

As	  presented	  in	  section	  “Scope/Limitations”	  above,	  this	  study	  has	  focused	  on	  the	  environmental	  
effects	  stemming	  from	  the	  fuel	  consumption,	  and	  especially	  emissions	  to	  air.	  This	  is	  due	  to	  time	  
limitations	  for	  the	  study,	  as	  well	  as	  data	  availability.	  The	  environmental	  effects	  stemming	  from	  



the	  fuel	  consumption,	  has	  been	  further	  limited	  to	  addressing	  only	  emissions	  of	  CO2	  and	  SOx,	  since	  
these	  emissions	  are	  purely	  linear	  functions	  of	  fuel	  consumption	  (Psaraftis	  and	  Kontovas,	  2013),	  
but	  also	  due	  to	  difficulties	  in	  estimating	  emissions	  from	  NOx	  and	  PM,	  since	  these	  emissions	  rely	  
also	  on	  engine	  characteristics	  and	  other	  factors,	  not	  available	  in	  the	  underlying	  data.	  However,	  
emissions	  of	  CO2	  and	  SOx	  are	  highly	  relevant	  since	  CO2	  is	  a	  greenhouse	  gas,	  and	  SOx	  contributes	  to	  
acidification,	  as	  well	  as	  having	  adverse	  health	  effects.	  These	  two	  gases	  are	  also	  relevant	  from	  a	  
regulatory	  perspective,	  since	  both	  are	  subject	  to	  regulations	  either	  in	  place	  (SOx)	  or	  regulations	  
in	  place	  within	  land	  based	  industry	  (CO2),	  which	  will	  inevitably	  extend	  to	  the	  shipping	  industry	  in	  
the	  future.	  SOx	  is	  affected	  by	  the	  new	  limits	  for	  SOx	  emissions	  within	  the	  Emission	  Control	  Area	  in	  
the	  North	  Sea	  and	  Baltic	  Sea	  (SECA),	  that	  were	  lowered	  to	  0.1	  %	  sulfur	  in	  the	  fuel	  and	  CO2	  is	  
being	  discussed	  through	  the	  United	  Nations	  Framework	  Convention	  on	  Climate	  Change	  
(UNFCCC),	  as	  well	  as	  within	  the	  EU	  and	  nationally.	  However	  no	  regulation	  exists	  to	  date	  that	  
stipulate	  limits	  for	  CO2	  emissions	  from	  shipping,	  but	  with	  stringent	  emission	  reductions	  needed,	  
shipping	  will	  also	  be	  forced	  to	  address	  CO2	  emissions	  within	  a	  near	  future	  (Gilbert	  and	  Bows,	  
2012).	  

Emissions	  of	  CO2	  and	  SOx	  influence	  the	  environment	  on	  global,	  national,	  regional	  and	  local	  levels.	  
The	  emissions	  of	  CO2	  have	  global	  effects,	  affecting	  the	  climate	  by	  being	  a	  greenhouse	  gas	  (Qin	  et	  
al.,	  2013).	  Emissions	  of	  SOx	  have	  more	  local	  to	  regional	  effects,	  influencing	  pH	  levels	  in	  soils	  and	  
waters	  in	  areas	  closer	  to	  the	  source	  of	  emissions	  (i.e.	  acting	  acidifying).	  SOx	  also	  have	  adverse	  
health	  effects	  on	  people	  living	  in	  areas	  close	  to	  the	  source	  of	  emissions.	  Shipping	  constitutes	  the	  
single	  largest	  source	  of	  SOx	  pollution	  in	  Sweden,	  hence	  it	  is	  important	  to	  reduce	  SOx	  emissions	  
from	  shipping	  (Swedish	  Environmental	  Protection	  Agency,	  2014).	  

D.2.1 FUEL	  CONSUMPTION	  
There	  are	  several	  theories	  for	  how	  to	  calculate	  fuel	  consumption	  based	  on	  ship	  information	  and	  
vessel	  speeds.	  Two	  different	  equations	  are	  presented	  below,	  in	  order	  to	  show	  the	  differences	  
between	  the	  underlying	  theories,	  and	  in	  order	  to	  show	  the	  basis	  for	  the	  study.	  

D.2.1.1 POWER	  FUNCTIONS	  
The	  fuel	  consumption	  can	  be	  calculated	  by	  relating	  the	  ship	  speed	  to	  the	  design	  speed	  of	  the	  
vessel,	  by	  power	  equations.	  This	  has	  been	  used	  in	  several	  previous	  projects,	  where	  fuel	  
consumption	  estimates	  have	  been	  addressed,	  both	  for	  the	  Baltic	  Sea,	  the	  North	  American	  coast,	  
and	  also	  globally	  (Corbett	  et	  al.,	  2009;	  Institute	  of	  Marine	  Engineering,	  Science	  and	  Technology,	  
2010).	  The	  equation	  for	  calculating	  fuel	  consumption	  used	  by	  Corbett	  et	  al.	  (2009)	  is	  presented	  
below	  

𝐹!"# = 𝑀𝐹! ∗
𝑠!!
𝑠!"

!
+ 𝐴𝐹! ∗ 𝑑!"/24𝑠!!	  

Eq.	  1	  

Here	  Fijk	  represents	  fuel	  consumption	  per	  trip,	  MFk	  represents	  main	  engine(s)	  daily	  consumption,	  
and	  AFk	  is	  the	  auxiliary	  engine(s)	  daily	  consumption.	  Dij	  represents	  days	  at	  sea	  per	  trip,	  s1k	  
represents	  ship	  speed	  during	  the	  trip,	  and	  s0k	  represents	  ship	  design	  speed.	  

The	  variable	  a	  represents	  an	  exponential	  that	  can	  be	  adjusted	  to	  cater	  for	  different	  scenarios.	  
When	  a=3,	  the	  equation	  is	  a	  third	  power	  function,	  which	  has	  been	  used	  in	  Corbett	  et	  al.	  (2009).	  
The	  effects	  of	  having	  a	  third	  power	  function,	  means	  that	  a	  10	  %	  reduction	  in	  speed,	  results	  in	  a	  
27	  %	  reduction	  in	  main	  engine	  fuel	  consumption,	  i.e.	  considerable	  fuel	  savings	  could	  be	  achieved	  
by	  reducing	  the	  speed	  slightly.	  

However,	  due	  to	  the	  fact	  that	  a	  reduction	  in	  speed	  also	  results	  in	  a	  need	  for	  more	  transportation,	  
i.e.	  by	  more	  ships,	  another	  equation	  has	  been	  formulated	  which	  address	  this	  problem.	  Here,	  a	  
quadratic	  form	  (a=2)	  substitutes	  the	  third	  power,	  in	  order	  to	  compensate	  for	  the	  need	  for	  more	  
ships	  that	  travel	  at	  slower	  speeds	  in	  order	  to	  cope	  with	  the	  reduction	  in	  transportation	  capacity.	  
By	  using	  this	  equation,	  a	  10	  %	  reduction	  in	  speed	  would	  result	  in	  a	  19	  %	  reduction	  in	  emissions,	  



which	  is	  still	  a	  considerable	  reduction	  due	  to	  speed	  reductions.	  This	  equation,	  however,	  
incorporate	  the	  need	  for	  ordering	  new	  ships	  to	  cover	  a	  projected	  loss	  of	  transport	  capability.	  
However,	  this	  equation	  is	  used	  when	  addressing	  slow	  steaming	  over	  longer	  periods	  of	  time,	  in	  
which	  it	  is	  assumed	  that	  new	  ships	  needs	  to	  be	  built	  in	  order	  to	  cope	  with	  the	  loss	  of	  
transportation	  due	  to	  slower	  transit	  times	  (Faber	  et	  al.,	  2010).	  

Another	  and	  slightly	  different	  equation	  has	  been	  used	  in	  work	  relating	  to	  energy	  efficiency,	  by	  
Johnson	  and	  Styhre,	  (2014)	  

𝑓! = 𝐶!"#$ ∗ 𝐶𝑃𝑃!"!! + 1 − 𝐶𝑃𝑃!"## ∗
𝑣
𝑣!"#

!

	  
Eq.	  2	  

where	  fc	  is	  the	  fuel	  consumption,	  Cvref	  is	  the	  nominal	  consumption	  at	  the	  reference	  speed	  vref,	  and	  
CPPcorr	  compensates	  for	  low	  performance	  of	  Constant	  Pitch	  Propellers.	  The	  exponential	  b	  is	  in	  
this	  case	  taken	  to	  b=3.8	  to	  compensate	  for	  the	  speed	  and	  Froude	  number	  of	  the	  ships.	  

Both	  of	  these	  equations	  relates	  the	  fuel	  consumption	  to	  speed	  and	  estimated	  daily	  fuel	  
consumption,	  hence	  the	  equation	  used	  in	  this	  study	  has	  been	  modified	  to	  work	  with	  the	  high-‐
resolution	  data	  available	  through	  GOTRIS.	  This	  is	  further	  elaborated	  in	  the	  section	  “D.3	  
Methodology”.	  

D.2.1.2 RIVER	  FLOW	  
The	  river	  flows	  in	  different	  speeds	  during	  different	  times	  of	  year,	  from	  0.5	  knots	  downstream	  
during	  summer,	  to	  almost	  3	  knots	  during	  winter.	  One	  reason	  for	  the	  difference	  in	  river	  flow	  
stems,	  among	  other	  things,	  from	  the	  different	  flows	  needed	  in	  the	  hydro	  power	  stations	  located	  
upstream	  in	  the	  river,	  where	  more	  water	  needs	  to	  pass	  through	  the	  generators	  during	  the	  winter	  
when	  the	  electricity	  need	  is	  greatest.	  

This	  altered	  river	  flow	  could	  also	  be	  more	  fluctuating	  during	  a	  season,	  hence	  it	  is	  not	  possible	  to	  
completely	  address	  the	  correct	  vessel	  speed	  relative	  to	  the	  river	  flow.	  A	  generalized	  river	  flow	  
vector	  has	  been	  added	  to	  the	  equation	  to	  address	  the	  river	  flow,	  where	  the	  ship	  speed	  as	  
identified	  through	  positioning	  in	  the	  GOTRIS	  system,	  has	  been	  augmented	  with	  a	  river	  flow	  
vector.	  This	  vector	  has	  either	  decreased	  the	  ship	  speed	  through	  water,	  or	  increased	  ship	  speed	  
through	  water,	  when	  steaming	  downstream	  or	  upstream,	  respectively.	  See	  section	  “D.3	  
Methodology”	  for	  more	  information	  on	  how	  this	  aspect	  has	  been	  addressed.	  

D.2.1.3 SHALLOW	  WATERS	  
An	  important	  aspect	  to	  address	  when	  it	  comes	  to	  ship	  transit	  in	  rivers	  and	  canals	  is	  the	  effects	  
incurred	  by	  shallow	  waters.	  Due	  to	  the	  shallow	  waters	  in	  Göta	  Älv,	  ships	  will	  increase	  their	  fuel	  
consumption	  due	  to	  the	  drag	  created	  between	  the	  ship	  and	  river	  bottom.	  This	  in	  turn	  leads	  to	  
greater	  ship	  fuel	  consumption,	  which	  could	  double	  due	  to	  this	  effect.	  However,	  this	  aspect	  is	  hard	  
to	  address	  in	  this	  study,	  and	  has	  thus	  been	  addressed	  through	  a	  generalization	  of	  the	  equation	  
used	  for	  calculating	  ship	  fuel	  consumption.	  See	  the	  equation	  in	  section	  “D.3	  Methodology”	  for	  
more	  information	  on	  how	  this	  aspect	  has	  been	  addressed.	  

D.2.2 EMISSIONS	  RESULTING	  FROM	  FUEL	  CONSUMPTION	  
The	  emissions	  stemming	  from	  fuel	  consumption	  are	  mainly	  emissions	  of	  CO2,	  NOx,	  SOx,	  and	  PM.	  
CO2	  and	  SOx,	  can	  be	  directly	  related	  to	  the	  fuel	  consumption,	  where	  CO2	  is	  directly	  linked	  to	  the	  
amount	  of	  fuel	  burned.	  SOx	  is	  directly	  linked	  to	  the	  amount	  of	  fuel	  burnt,	  but	  also	  to	  the	  type	  of	  
fuel	  used,	  i.e.	  how	  much	  sulfur	  there	  is	  in	  the	  fuel.	  Since	  Göta	  Älv	  is	  located	  within	  the	  SECA	  area,	  
the	  sulfur	  content	  in	  the	  fuel	  must	  not	  exceed	  0.1	  %	  (more	  stringent	  rules	  for	  sulfur	  contents	  in	  
fuels	  within	  the	  North	  Sea	  and	  Baltic	  Sea	  SECA	  were	  enforced	  from	  January	  1st	  2015,	  which	  
lowered	  the	  limit	  for	  sulfur	  in	  fuels	  from	  1	  %	  to	  0.1	  %,	  i.e.	  a	  90	  %	  reduction).	  



However,	  the	  fuel	  consumption	  has	  only	  been	  related	  to	  emissions	  through	  a	  relative	  approach,	  
no	  figures	  on	  tons	  of	  emissions	  will	  be	  presented	  in	  this	  study.	  This	  is	  due,	  in	  part,	  to	  
uncertainties	  in	  the	  underlying	  data.	  However,	  it	  is	  still	  possible	  to	  show	  relative	  emission	  
reductions	  for	  specific	  voyages	  in	  relation	  to	  themselves.	  This	  gives	  an	  overview	  of	  the	  
possibilities,	  but	  will	  not	  place	  any	  hard	  figures	  on	  the	  exact	  amount	  of	  emissions	  that	  could	  be	  
saved.	  This	  is	  a	  precautionary	  measure,	  since	  there	  are	  uncertainties	  in	  the	  data	  and	  background	  
information.	  

The	  SECA	  rules	  that	  entered	  into	  force	  January	  1st	  2015,	  where	  the	  sulfur	  contents	  of	  the	  fuel	  was	  
lowered	  to	  0.1	  %,	  will	  result	  in	  a	  radical	  change	  to	  SOx	  emissions,	  i.e.	  a	  90	  %	  reduction,	  which	  is	  
much	  more	  than	  GOTRIS	  could	  achieve.	  However,	  since	  the	  results	  in	  this	  study	  are	  presented	  in	  
relative	  terms,	  the	  relation	  will	  still	  be	  applicable	  after	  the	  fuel	  change,	  i.e.	  a	  reduction	  of	  20	  %	  
would	  mean	  exactly	  that,	  a	  20	  %	  reduction	  of	  emission	  based	  on	  the	  type	  of	  fuel.	  

D.3 METHODOLOGY	  
The	  environmental	  study	  has	  addressed	  ship	  fuel	  consumption,	  based	  on	  data	  collected	  during	  
the	  GOTRIS	  project.	  The	  fuel	  consumption	  has	  been	  calculated	  based	  on	  ship	  speed	  from	  GOTRIS,	  
coupled	  with	  information	  about	  specific	  ship	  data	  such	  as	  design	  speed	  and	  fuel	  consumption	  or	  
engine	  power.	  

The	  calculated	  “actual”	  fuel	  consumption	  has	  been	  compared	  to	  the	  estimated	  fuel	  consumption,	  
which	  would	  have	  been	  the	  case	  if	  the	  ships	  had	  followed	  the	  prognosis	  given	  by	  GOTRIS.	  

The	  environmental	  analysis	  has	  been	  conducted	  during	  the	  fall	  of	  2014.	  The	  environmental	  
analysis	  has	  been	  conducted	  using	  the	  main	  data	  acquired	  from	  GOTRIS,	  in	  order	  to	  make	  the	  
results	  as	  relevant	  as	  possible	  for	  the	  future	  implementation	  of	  GOTRIS,	  thus	  being	  able	  to	  
address	  both	  possibilities	  and	  shortcomings	  related	  to	  the	  data.	  

The	  Marine	  Traffic	  Analyser	  (MTA),	  presented	  in	  “Part	  1:	  Evaluation	  tools	  developed	  in	  the	  
project”	  has	  been	  used	  to	  extract	  data	  from	  the	  GOTRIS	  system.	  This	  has	  led	  to	  the	  data	  being	  
somewhat	  smoothened,	  but	  this	  has	  helped	  the	  data	  analysis	  by	  not	  having	  to	  worry	  about	  data	  
overload.	  

Due	  to	  time	  limitations,	  it	  was	  not	  possible	  to	  process	  all	  of	  the	  voyages	  made	  during	  the	  GOTRIS	  
test	  period.	  Instead,	  a	  random	  selection	  of	  voyages	  during	  the	  focus	  weeks	  was	  chosen	  in	  order	  to	  
conduct	  a	  case	  study.	  A	  total	  of	  24	  voyages,	  12	  upstream	  and	  12	  downstream	  voyages	  were	  
analyzed.	  They	  represent	  a	  valid	  selection	  of	  ships,	  with	  a	  spread	  of	  sizes	  and	  engine	  strengths	  as	  
well	  as	  ship	  design	  speeds.	  

The	  data	  stream	  acquired	  from	  the	  MTA	  consisted	  of	  two	  main	  files,	  one	  with	  real	  voyage	  data	  
and	  one	  with	  prognosis	  values	  for	  each	  of	  the	  voyages.	  The	  prognosis	  that	  was	  calculated	  for	  the	  
ships	  as	  they	  entered	  the	  GOTRIS	  area	  was	  used	  as	  a	  reference	  prognosis,	  since	  this	  should	  be	  the	  
prognosis	  that	  the	  ships	  should	  adhere	  to.	  However,	  the	  prognosis	  was	  updated	  frequently	  
during	  the	  voyages	  due	  to	  changes	  in	  speed,	  but	  this	  has	  not	  been	  taken	  into	  account	  in	  this	  
analysis.	  Should	  the	  ships	  have	  followed	  the	  prognosis	  fully,	  then	  there	  would	  be	  very	  little	  
adjustment	  to	  the	  prognosis	  needed,	  hence	  the	  chosen	  prognosis	  has	  been	  seen	  as	  a	  baseline	  for	  
calculating	  fuel	  consumption.	  

In	  order	  to	  answer	  the	  research	  question,	  a	  baseline	  had	  to	  be	  established.	  This	  has	  been	  done	  by	  
assigning	  the	  initial	  prognosis	  as	  a	  baseline	  for	  each	  of	  the	  journeys.	  The	  actual	  ship	  speed	  during	  
these	  voyages	  has	  then	  been	  compared	  to	  the	  baseline	  speed	  that	  was	  prescribed	  by	  GOTRIS.	  The	  
fuel	  consumption	  for	  both	  of	  the	  scenarios,	  the	  actual	  voyage,	  and	  the	  GOTRIS	  prognosis	  has	  then	  
been	  calculated.	  The	  difference	  in	  fuel	  consumption,	  either	  more	  or	  less	  fuel,	  then	  shows	  what	  
would	  be	  the	  fuel	  savings	  (and	  in	  some	  cases	  fuel	  increase)	  for	  the	  voyages,	  should	  the	  GOTRIS	  
prognosis	  have	  been	  adhered	  to	  fully.	  



D.3.1 DATA	  ANALYSIS	  
The	  data	  files	  with	  information	  about	  real	  voyage	  times,	  and	  the	  GOTRIS	  prognosis	  related	  to	  
those	  voyages	  were	  extracted	  using	  the	  MTA.	  These	  files	  consisted	  of	  an	  Excel	  file	  with	  all	  
voyages	  divided	  into	  columns	  with	  information	  about	  MMSI,	  time,	  speed	  and	  Gotref	  (the	  position	  
within	  the	  GOTRIS	  system).	  This	  data	  included	  some	  minor	  errors,	  such	  as	  a	  few	  misplaced	  time	  
stamps,	  which	  were	  removed	  from	  the	  data	  before	  further	  analysis.	  

The	  data	  was	  then	  imported	  to	  MATLAB®	  in	  order	  to	  create	  a	  data	  structure	  for	  the	  analysis.	  
Each	  time	  stamp	  within	  the	  dataset	  varied	  from	  a	  few	  seconds	  to	  a	  few	  minutes,	  and	  thus	  the	  
speeds	  related	  to	  those	  seconds	  to	  minutes	  where	  an	  average	  speed	  during	  that	  time	  interval.	  
This	  is	  one	  of	  the	  examples	  of	  data	  smoothening	  already	  performed	  with	  the	  MTA	  that	  incurs	  
some	  generalizations	  made	  in	  this	  study.	  Equation	  1	  presented	  in	  “D.2	  Theory”	  was	  adapted	  to	  
cope	  with	  these	  shorter	  time	  frames,	  and	  was	  hence	  altered	  as	  follows	  

𝐹!"# = 𝑀𝐹! ∗
𝑠!!
𝑠!"

!
+ 𝐴𝐹! ∗ 𝑡!" 	  

Eq.	  3	  

where	  tij	  represents	  the	  time	  during	  which	  the	  speed	  s1k	  was	  held.	  Since	  the	  main	  aim	  of	  GOTRIS	  
is	  to	  keep	  the	  transit	  times	  as	  close	  to	  the	  current	  transit	  times	  as	  possible,	  a	  is	  taken	  to	  be	  a=3.	  
See	  section	  “D.2	  Theory”	  for	  more	  information	  about	  reasons	  for	  different	  values	  for	  a.	  

D.3.1.1 RIVER	  FLOW	  
In	  order	  to	  cope	  with	  the	  unknown	  aspect	  of	  river	  flow	  a	  river	  flow	  variable	  was	  added	  to	  
Equation	  3,	  RF.	  RF	  was	  taken	  as	  knots	  and	  was	  either	  added	  or	  subtracted	  to	  the	  speed	  s1k,	  since	  
this	  speed	  denoted	  real	  speed	  relative	  a	  fixed	  point.	  

𝐹!"# = 𝑀𝐹! ∗
𝑠!! + 𝑅𝐹
𝑠!"

!

+ 𝐴𝐹! ∗ 𝑡!" 	  
Eq.	  4	  

In	  order	  to	  address	  the	  variability	  of	  river	  flow,	  the	  term	  RF	  was	  varied	  from	  0	  to	  2	  knots.	  For	  
downstream	  voyages,	  RF	  was	  taken	  as	  negative,	  since	  the	  river	  flow	  made	  the	  real	  speed	  through	  
water	  slower,	  and	  for	  upstream	  voyages	  RF	  was	  taken	  as	  positive.	  

D.3.1.2 SHALLOW	  WATERS	  
In	  order	  to	  address	  aspects	  related	  to	  shallow	  waters,	  a	  general	  “extra	  resistance”	  variable	  was	  
added,	  ER	  

𝐹!"# = 𝐸𝑅 ∗𝑀𝐹! ∗
𝑠!! + 𝑅𝐹
𝑠!"

!

+ 𝐴𝐹! ∗ 𝑡!" 	  
Eq.	  5	  

The	  term	  ER	  was	  varied	  between	  1	  and	  2,	  i.e.	  from	  no	  extra	  resistance	  to	  a	  doubling	  of	  fuel	  
consumption.	  

Thus,	  equation	  5	  shows	  the	  final	  version	  of	  the	  equation	  used	  in	  the	  study.	  

D.3.2 SHIP	  INFORMATION	  –	  AVAILABLE	  DATA	  AND	  GENERALIZED	  DATA	  
Ship	  information	  has	  been	  acquired	  through	  available	  databases,	  but	  when	  data	  has	  been	  
missing,	  generalized	  ship	  data	  has	  been	  used.	  This	  generalization	  is	  one	  of	  the	  reasons	  why	  this	  
study	  does	  not	  present	  actual	  figures	  for	  emissions.	  

D.3.3 CASE	  STUDY	  OF	  VOYAGES	  TO	  THE	  UK	  
It	  could	  be	  argued	  that	  a	  slightly	  lower	  speed	  through	  the	  river	  might	  result	  in	  the	  ships	  trying	  to	  
“catch	  up”	  lost	  time	  when	  entering	  open	  sea	  or	  when	  entering	  Lake	  Vänern.	  If,	  however,	  the	  
longer	  transit	  time	  leads	  to	  higher	  speeds	  while	  at	  sea,	  it	  will	  still	  have	  a	  positive	  local	  
environmental	  effect,	  since	  emissions	  of	  NOx,	  SOx,	  and	  PM	  will	  be	  reduced	  through	  the	  Göta	  Älv	  
river	  basin.	  And	  since	  one	  of	  the	  goals	  for	  GOTRIS	  are	  to	  reduce	  the	  speeds,	  but	  not	  the	  transit	  



times,	  the	  more	  probable	  it	  is	  that	  a	  lower	  speed	  will	  result	  in	  lowered	  fuel	  consumption,	  which	  is	  
beneficial	  to	  both	  environment	  and	  ship	  owners.	  

This	  is	  however	  changed	  if	  the	  transit	  time	  is	  much	  longer,	  i.e.	  around	  an	  hour	  longer.	  Then,	  on	  a	  
voyage	  from	  Lake	  Vänern	  to	  a	  port	  in	  the	  UK,	  the	  lost	  time	  through	  the	  river	  might	  actually	  have	  
an	  impact	  on	  the	  total	  emissions	  and	  create	  slightly	  higher	  total	  emissions,	  if	  the	  ship	  needs	  to	  
catch	  up	  the	  lost	  time.	  

A	  case	  study,	  performed	  on	  the	  same	  voyages	  used	  for	  the	  initial	  case	  study,	  has	  been	  analyzed.	  A	  
trip	  to	  the	  UK	  at	  design	  speed	  was	  calculated	  for	  all	  of	  the	  voyages	  and	  the	  real	  transit	  time	  for	  
the	  voyages	  through	  the	  river	  was	  combined	  to	  create	  a	  simulated	  voyage	  to	  the	  UK.	  Then,	  the	  
difference	  between	  the	  prognosticated	  voyage	  time,	  be	  it	  longer	  or	  shorter	  than	  the	  real	  time,	  
and	  the	  real	  voyage	  time	  was	  calculated.	  This	  time	  difference	  between	  real	  and	  prognosis	  voyage	  
was	  then	  either	  added	  or	  subtracted	  from	  the	  simulated	  voyage	  to	  the	  UK,	  enabling	  the	  
possibility	  to	  see	  how	  much	  faster	  the	  ship	  would	  have	  to	  travel	  in	  open	  sea.	  The	  estimated	  fuel	  
consumption	  from	  the	  “real”	  voyage	  to	  the	  UK	  could	  then	  be	  compared	  with	  the	  fuel	  consumption	  
needed	  for	  a	  voyage	  following	  the	  GOTRIS	  prognosis	  and	  a	  slightly	  faster,	  or	  slower,	  voyage	  in	  
open	  sea.	  

D.4 RESULTS	  
The	  full	  environmental	  effects	  of	  the	  current	  project	  are	  difficult	  to	  assess.	  This	  is	  due	  to	  the	  fact	  
that	  not	  all	  aspects	  of	  the	  system	  have	  been	  used	  to	  its	  full	  potential.	  As	  discussed	  in	  the	  section	  
“Part	  1:	  Voyages	  and	  bookings”,	  the	  lack	  of	  validation	  of	  bridge	  openings	  has	  created	  a	  
discrepancy	  between	  the	  “real	  world”	  and	  the	  GOTRIS	  prognosis.	  However,	  it	  is	  possible	  to	  show	  
a	  comparison	  between	  the	  calculated	  actual	  fuel	  consumption,	  and	  the	  estimated	  fuel	  
consumption,	  should	  the	  ships	  have	  followed	  the	  GOTRIS	  prognosis	  fully.	  

D.4.1 EXAMPLE	  VOYAGES	  
Each	  of	  the	  24	  case	  study	  voyages	  were	  analyzed	  and	  presented	  through	  MATLAB®.	  Three	  
examples	  of	  these	  analyses	  are	  presented	  below.	  

D.4.1.1 VOYAGE	  WITH	  LARGE	  POSSIBLE	  FUEL	  SAVINGS	  POTENTIAL	  

	  
FIGURE	  1:	  EXAMPLE	  VOYAGE	  SHOWING	  A	  VOYAGE	  WITH	  LARGE	  POSSIBLE	  FUEL	  SAVINGS	  POTENTIAL.	  

Figure	  1	  above	  shows	  a	  voyage	  which	  have	  the	  possibility	  to	  save	  a	  large	  amount	  of	  fuel	  and	  
hence	  emissions.	  The	  main	  reason	  for	  this	  possible	  fuel	  savings	  potential,	  shown	  in	  the	  lower	  
right-‐hand	  corner,	  is	  the	  fact	  that	  the	  GOTRIS	  prognosis	  estimated	  a	  transit	  time	  that	  was	  very	  
much	  longer	  than	  the	  actual	  transit	  time	  through	  the	  river.	  This	  example	  showcases	  one	  of	  the	  
extremes,	  where	  the	  prognosis	  is	  2	  hours	  longer	  than	  the	  actual	  transit	  time	  hence	  the	  fuel	  



savings	  potential	  is	  rather	  large.	  Most	  voyages	  show	  a	  smaller	  difference	  between	  prognosis	  and	  
real	  transit	  time.	  

As	  seen	  in	  Figure	  1,	  the	  actual	  ship	  speed	  is	  much	  higher	  at	  many	  occasions,	  which	  increases	  fuel	  
consumption	  considerably.	  It	  is	  also	  possible	  to	  follow	  the	  ship	  real	  and	  prognosis	  speed	  in	  
relation	  to	  Gotref,	  i.e.	  what	  speed	  the	  ship	  had	  and	  the	  prognosis	  speed	  at	  different	  locations	  
along	  the	  river,	  in	  the	  upper	  right-‐hand	  corner.	  

The	  subplot	  in	  the	  lower	  left-‐hand	  corner	  shows	  the	  effects	  of	  the	  river	  flow	  simulation	  where	  
different	  river	  speed	  affects	  the	  overall	  fuel	  consumption.	  

D.4.1.2 VOYAGE	  WHERE	  THE	  PROGNOSIS	  WOULD	  INCUR	  LARGER	  FUEL	  CONSUMPTION	  

	  
FIGURE	  2:	  EXAMPLE	  VOYAGE	  WHERE	  THE	  GOTRIS	  PROGNOSIS	  WOULD	  LEAD	  TO	  LARGER	  FUEL	  CONSUMPTION.	  

The	  second	  example,	  is	  a	  voyage	  where	  the	  fuel	  consumption	  was	  actually	  lower	  through	  the	  
river	  than	  had	  the	  ship	  followed	  the	  prognosis.	  In	  Figure	  2,	  it	  can	  be	  seen	  that	  the	  ship	  transited	  
the	  river	  somewhat	  slower	  than	  the	  prognosis	  asked	  for.	  This	  case	  is	  an	  extreme	  in	  the	  other	  
perspective,	  where	  the	  ship	  transited	  the	  river	  1½	  hour	  longer	  than	  prognosticated.	  

D.4.1.3 VOYAGE	  WHERE	  THE	  GOTRIS	  PROGNOSIS	  WAS	  ALMOST	  FULLY	  ADHERED	  TO	  

	  
FIGURE	  3:	  EXAMPLE	  VOYAGE	  WHERE	  THE	  GOTRIS	  PROGNOSIS	  WAS	  ALMOST	  FULLY	  ADHERED.	  

This	  third	  example	  shows	  a	  ship	  that	  followed	  the	  GOTRIS	  prognosis	  almost	  fully.	  In	  Figure	  3	  the	  
speed	  vs.	  time,	  the	  subplot	  in	  the	  upper	  left-‐hand	  corner,	  shows	  that	  the	  real	  transit	  speed	  and	  
prognosis	  speeds	  are	  very	  similar,	  except	  at	  the	  end	  of	  the	  voyage.	  In	  the	  subplot	  in	  the	  upper	  



right-‐hand	  corner,	  the	  speed	  vs.	  Gotref	  shows	  that	  also	  they	  follow	  each	  other	  closely,	  except	  at	  
the	  end	  of	  the	  voyage.	  

In	  this	  case,	  the	  real	  transit	  time	  is	  not	  much	  shorter	  than	  the	  prognosis	  time	  as	  well.	  The	  
discrepancy	  at	  the	  end	  of	  the	  voyage	  might	  be	  attributed	  to	  the	  fact	  that	  the	  ship	  either	  follows	  an	  
updated	  prognosis	  or	  was	  able	  to	  find	  an	  earlier	  slot	  to	  pass	  a	  bridge.	  The	  fact	  that	  there	  are	  
almost	  no	  possible	  fuel	  savings	  should	  be	  interpreted	  as	  the	  fact	  that	  the	  voyage	  did	  save	  as	  much	  
fuel	  as	  possible,	  since	  it	  adhered	  to	  the	  GOTRIS	  prognosis.	  

D.4.1.4 CASE	  STUDY	  RESULTS	  –	  COMPARISON	  OF	  24	  VOYAGES	  
The	  results	  from	  all	  24	  voyages	  in	  the	  case	  study	  have	  been	  combined	  to	  show	  the	  possible	  fuel	  
consumption	  savings.	  These	  voyages	  are	  presented	  in	  Figure	  4	  below,	  where	  the	  fuel	  
consumption	  for	  the	  real	  voyages	  have	  been	  related	  to	  the	  fuel	  consumption	  from	  voyages,	  
should	  the	  GOTRIS	  prognosis	  have	  been	  fully	  adhered	  to.	  

	  
FIGURE	  4:	  ACTUAL	  VS.	  PROGNOSIS	  CONSUMPTION.	  THE	  ACTUAL	  CONSUMPTION	  IS	  100	  %,	  AND	  THE	  ESTIMATED	  
CONSUMPTION,	  SHOULD	  THE	  PROGNOSIS	  HAVE	  BEEN	  FOLLOWED,	  IS	  SHOWN	  IN	  THE	  FIGURE.	  THE	  AVERAGE	  
CONSUMPTION	  REDUCTIONS	  ARE	  SHOWN	  IN	  THE	  FIGURE,	  WITH	  UPPER	  AND	  LOWER	  UNCERTAINTY	  BOUNDS.	  

As	  seen	  in	  Figure	  4,	  most	  trips	  would	  have	  consumed	  considerably	  less	  fuel	  (i.e.	  all	  voyages	  
below	  100	  %),	  and	  hence	  resulted	  in	  reduced	  emissions,	  if	  the	  prognosis	  would	  have	  been	  
followed	  to	  full	  extent.	  The	  higher	  emissions	  for	  trip	  14	  are	  due	  to	  the	  fact	  that	  the	  ship	  travelled	  
at	  a	  rather	  slow	  speed	  in	  relation	  to	  the	  GOTRIS	  prognosis.	  These	  voyages	  are	  similar	  to	  the	  
example	  voyage	  presented	  in	  section	  D.4.1.2.	  Some	  trips,	  such	  as	  trip	  10,	  are	  very	  close	  to	  having	  
the	  same	  estimated	  fuel	  consumptions	  as	  actual	  consumption.	  These	  are	  trips	  where	  the	  ships	  
have	  followed	  the	  GOTRIS	  prognosis	  very	  closely,	  and	  hence	  the	  fuel	  consumptions	  are	  very	  
similar,	  i.e.	  these	  voyages	  are	  similar	  to	  the	  example	  voyage	  presented	  in	  section	  D.4.1.3.	  This	  can	  
be	  further	  seen	  in	  Figure	  5	  below	  where	  the	  time	  difference	  between	  the	  voyages	  has	  been	  
added.	  The	  voyages	  with	  the	  least	  time	  difference	  are	  the	  voyages	  where	  fuel	  consumption	  is	  
most	  closely	  correlated	  between	  real	  and	  prognosis	  voyages.	  For	  instance,	  for	  voyage	  10	  the	  time	  
difference	  between	  the	  real	  voyage	  and	  the	  GOTRIS	  prognosis	  is	  6	  minutes.	  



	  
FIGURE	  5:	  ACTUAL	  VS.	  PROGNOSIS	  FUEL	  CONSUMPTION,	  WITH	  TIME	  DIFFERENCE	  BETWEEN	  REAL	  AND	  
PROGNOSIS	  VOYAGE	  TIME.	  POSITIVE	  VALUES	  DENOTE	  A	  LONGER	  PROGNOSIS	  TIME.	  

On	  average,	  there	  exists	  a	  possibility	  to	  reduce	  the	  fuel	  consumption	  by	  12-‐20	  %	  by	  adhering	  to	  
the	  GOTRIS	  prognosis.	  The	  maximum	  fuel	  consumption	  reduction	  that	  could	  have	  been	  achieved	  
for	  a	  specific	  ship,	  if	  adhering	  to	  the	  GOTRIS	  prognosis,	  was	  39	  %.	  

D.4.2 CASE	  STUDY	  RESULTS	  –	  SIMULATED	  VOYAGES	  TO	  THE	  UK	  
The	  case	  study	  where	  a	  simulated	  voyage	  to	  the	  UK	  is	  made	  is	  shown	  in	  Figure	  6	  below.	  Here,	  
each	  voyage	  is	  represented	  as	  a	  generalized	  trip,	  where	  the	  ship	  design	  speed	  is	  taken	  as	  the	  
speed,	  which	  they	  are	  travelling	  at.	  See	  section	  D.3.3	  for	  more	  information	  on	  the	  background	  to	  
this	  case	  study.	  

	  
FIGURE	  6:	  SIMULATED	  FUEL	  CONSUMPTION	  ON	  VOYAGES	  THROUGH	  THE	  RIVER	  AND	  TO	  THE	  UK.	  

In	  this	  case	  study,	  the	  total	  average	  reduction	  in	  fuel	  consumption	  is	  less	  than	  2	  %.	  But,	  this	  is	  in	  
the	  case	  of	  trips	  taking	  between	  half	  an	  hour	  to	  more	  than	  an	  hour	  longer	  according	  to	  the	  
GOTRIS	  prognosis,	  than	  actual	  voyage	  time.	  In	  a	  future	  fully	  implemented	  GOTRIS	  system,	  there	  
should	  not	  be	  such	  a	  large	  discrepancy	  between	  voyage	  and	  prognosis	  times,	  so	  the	  time	  
difference	  between	  a	  normal	  voyage	  and	  a	  GOTRIS	  prescribed	  voyage	  should	  only	  be	  counted	  in	  
minutes.	  If	  that	  is	  the	  case,	  then	  all	  voyages	  emit	  less	  emissions	  and	  saves	  fuel	  in	  almost	  the	  same	  
order	  as	  the	  reduction	  when	  seen	  only	  within	  the	  GOTRIS	  area.	  

It	  should	  also	  be	  noted,	  that	  in	  the	  case	  of	  voyages	  taking	  longer	  time	  to	  transit	  the	  river	  due	  to	  
GOTRIS,	  other	  effects	  could	  be	  introduced	  to	  reduce	  the	  need	  for	  speeding	  up	  to	  catch	  up	  for	  lost	  
time	  when	  in	  open	  waters.	  For	  instance,	  a	  30	  minutes	  to	  an	  hour	  longer	  transit	  time	  could	  be	  



offset	  by	  shorter	  time	  in	  port,	  thus	  maintaining	  the	  fuel	  savings	  gained	  through	  a	  slower	  transit	  
time	  through	  the	  river.	  

D.5 ANALYSIS/DISCUSSION	  
Shipping	  on	  the	  Göta	  Älv	  contributes	  to	  the	  possibility	  to	  freight	  bulk	  goods	  to	  ports	  along	  the	  
river	  and	  to	  ports	  in	  Lake	  Vänern,	  thus	  serving	  industries	  and	  communities	  within	  a	  large	  area.	  
The	  goods	  being	  transported	  on	  the	  river	  have	  three	  options	  of	  being	  transported,	  either	  with	  
ships,	  with	  freight	  trains,	  or	  via	  trucks.	  All	  three	  modes	  of	  transport	  have	  positive	  and	  negative	  
environmental	  aspects	  that	  need	  to	  be	  identified	  in	  order	  to	  fully	  address	  the	  systems	  
perspectives	  of	  what	  environmental	  impacts	  GOTRIS	  could	  have.	  This	  study	  has	  addressed	  one	  of	  
these	  aspects,	  and	  hence	  it	  is	  not	  possible	  to	  use	  this	  study	  to	  make	  any	  comparisons	  with	  other	  
modes	  of	  transport.	  

D.5.1 GOTRIS	  TOMORROW,	  POSSIBILITIES.	  
The	  environmental	  effects	  of	  GOTRIS	  should	  be	  valued	  in	  the	  light	  of	  the	  possibilities	  that	  a	  
future	  full	  implementation	  of	  GOTRIS	  entails.	  The	  environmental	  analysis	  has	  shown	  that	  most	  
analyzed	  ships	  have	  travelled	  through	  the	  river	  at	  somewhat	  higher	  speeds	  than	  prescribed	  by	  
GOTRIS.	  This	  means	  that	  there	  is	  a	  speed	  difference	  between	  the	  optimal	  speed	  as	  prognosticated	  
by	  GOTRIS,	  and	  the	  actual	  speed	  held	  by	  the	  ships.	  If	  the	  speed	  indicated	  by	  GOTRIS	  would	  have	  
been	  adhered	  to,	  lower	  fuel	  consumption	  could	  have	  been	  achieved	  for	  most	  ships	  transiting	  Göta	  
Älv.	  

Slightly	  lower	  speeds,	  as	  prognosticated	  by	  GOTRIS,	  will	  result	  in	  reduced	  fuel	  consumption	  due	  
to	  lower	  speeds.	  Lower	  fuel	  consumption	  is	  directly	  related	  to	  lower	  emissions	  of	  carbon	  dioxide	  
(CO2)	  and	  sulfur	  oxides	  (SOx).	  This	  means	  that	  lowered	  fuel	  consumption	  by	  a	  certain	  percentage	  
can	  be	  translated	  to	  the	  same	  percentage	  in	  less	  emissions	  of	  CO2	  and	  SOx.	  Nitrous	  oxides	  (NOx),	  
and	  particulate	  matter	  (PM)	  are	  related	  to	  ship	  speeds,	  but	  are	  also	  related	  to	  engine	  usage,	  and	  
other	  aspects.	  Hence	  it	  is	  not	  as	  straightforward	  to	  address	  NOx	  and	  PM	  emissions,	  and	  no	  
definitive	  results	  relating	  to	  NOx	  and	  PM	  emissions	  have	  been	  made	  in	  this	  study.	  	  

D.5.2 REBOUND	  EFFECTS	  
The	  term	  “rebound	  effect”	  relates	  to	  the	  fact	  that	  a	  decrease	  in	  emission	  or	  decrease	  in	  fuel	  
consumption,	  could	  make	  the	  user	  drive	  more,	  or	  consume	  more	  because	  it	  is	  relatively	  cheaper.	  
This	  is	  often	  related	  to	  cars,	  where	  a	  new	  car	  uses	  less	  fuel	  and	  hence	  is	  cheaper	  to	  operate	  than	  
an	  older	  car.	  This	  in	  turn	  leads	  to	  the	  rebound	  effect	  that	  the	  car	  owner	  will	  drive	  more,	  since	  it	  
won’t	  cost	  more,	  or	  at	  least	  just	  the	  same.	  

This	  could	  be	  related	  to	  the	  effects	  of	  GOTRIS,	  if	  the	  ship	  owners	  adhere	  to	  the	  GOTRIS	  prognosis	  
and	  make	  profit	  by	  reducing	  speed.	  However,	  since	  the	  short	  time	  reduction	  that	  could	  be	  
incurred	  is	  so	  small,	  this	  would	  most	  probably	  lead	  to	  more	  revenue	  for	  the	  ship	  owners.	  This,	  in	  
turn,	  could	  make	  it	  more	  feasible	  for	  ship	  owners	  to	  offer	  transportation	  through	  the	  river,	  thus	  
being	  able	  to	  compete	  with	  land	  based	  transportation.	  Hence,	  the	  rebound	  effect	  could	  very	  well	  
be	  the	  possibility	  to	  shift	  more	  transportation	  from	  road	  transportation	  to	  river	  transit.	  However,	  
this	  effect	  needs	  further	  studies.	  

Rebound	  effects,	  such	  as	  increased	  shipping	  due	  to	  a	  successful	  implementation	  of	  GOTRIS	  could	  
have	  a	  negative	  effect	  on	  emissions.	  But,	  this	  must	  be	  placed	  in	  relation	  to	  increased	  road	  traffic	  
without	  an	  increase	  of	  river	  transportation	  as	  a	  baseline	  option.	  This	  in	  turn	  would	  have	  negative	  
effects	  such	  as	  more	  trucks	  and	  wear	  and	  tear	  of	  roads,	  as	  well	  as	  increased	  noise	  and	  other	  
pollution	  coming	  from	  trucks.	  Effects	  such	  as	  this	  could	  be	  further	  studied	  through	  a	  future	  Cost	  
Benefit	  Analysis,	  relating	  the	  future	  scenarios	  for	  transportation	  in	  the	  Göta	  Älv	  area,	  where	  all	  
modes	  of	  transport	  are	  related	  to	  each	  other.	  This,	  however,	  lies	  outside	  of	  the	  scope	  of	  this	  
study.	  



D.6 CONCLUSION	  
The	  environmental	  analysis	  has	  shown	  that	  most	  of	  the	  analyzed	  ships	  would	  have	  consumed	  
less	  fuel,	  and	  thus	  resulting	  in	  lower	  emissions,	  if	  fully	  adhering	  to	  the	  GOTRIS	  prognosis.	  The	  
case	  study	  results	  have	  shown	  that	  on	  average,	  a	  12-‐20	  %	  reduction	  in	  fuel	  consumption	  could	  be	  
achieved	  when	  ships	  adhere	  to	  the	  GOTRIS	  prognosis.	  The	  second	  case	  study	  shows	  that	  even	  if	  
the	  ships	  need	  to	  speed	  up	  when	  in	  open	  waters	  in	  order	  to	  make	  up	  for	  lost	  time	  during	  the	  
river	  transit,	  they	  would	  still,	  on	  average,	  consume	  almost	  2	  %	  less	  fuel	  during	  a	  complete	  
voyage.	  

A	  future	  implementation	  of	  GOTRIS,	  where	  the	  ships	  are	  able	  to	  fully	  act	  on	  the	  information	  given	  
by	  GOTRIS,	  will	  result	  in	  lower	  emissions	  of	  CO2,	  and	  SOx,	  and	  most	  probable	  in	  lowered	  
emissions	  of	  NOx	  and	  PM	  within	  the	  GOTRIS	  area,	  compared	  to	  a	  future	  without	  GOTRIS.	  If	  the	  
transit	  time	  through	  the	  GOTRIS	  area	  does	  not	  increase	  too	  much,	  then	  the	  lowered	  fuel	  
consumption	  and	  emission	  reductions	  will	  not	  be	  offset	  by	  a	  need	  for	  increasing	  the	  speed	  while	  
at	  open	  sea,	  and	  hence	  the	  reductions	  will	  be	  maintained	  throughout	  a	  total	  voyage,	  where	  the	  
river	  transit	  forms	  a	  smaller	  part	  of	  the	  total	  voyage.	  Also,	  potential	  future	  river	  shuttles,	  only	  
operating	  on	  the	  river	  and	  Lake	  Vänern	  would	  benefit	  greatly	  from	  GOTRIS.	  

D.6.1 FURTHER	  STUDIES	  
A	  future	  implementation	  of	  GOTRIS	  opens	  up	  the	  possibility	  to	  create	  a	  full-‐scale	  environmental	  
lab,	  where	  the	  entire	  GOTRIS	  area	  could	  be	  used	  as	  a	  laboratory	  for	  studying	  ship	  emissions	  on	  a	  
large	  scale.	  Combining	  the	  current	  version	  of	  GOTRIS,	  with	  additional	  data	  sources	  such	  as	  more	  
information	  about	  river	  flow,	  river	  depth	  and	  width,	  ship	  specific	  data	  such	  as	  instantaneous	  
engine	  power	  and	  fuel	  consumption,	  coupled	  with	  emission	  monitoring	  on	  certain	  vessels	  that	  
transit	  the	  river	  often,	  would	  create	  a	  full	  environmental	  lab.	  For	  a	  future	  implementation,	  it	  is	  
also	  important	  that	  an	  environmental	  research	  project	  is	  initiated.	  For	  the	  full	  benefit	  of	  such	  a	  
project,	  it	  is	  important	  to	  not	  only	  collect	  data	  on	  ship	  transits	  through	  the	  GOTRIS	  area,	  but	  also	  
information	  on	  the	  complete	  voyages	  conducted	  by	  ships	  transiting	  the	  river.	  In	  this	  full-‐scale	  lab,	  
triangulation	  of	  data	  from	  various	  sources	  could	  showcase	  the	  effects	  of	  GOTRIS	  on	  a	  large	  and	  
automated	  scale.	  

For	  a	  future	  implementation	  of	  a	  river	  information	  system,	  a	  research	  project	  should	  be	  started.	  
This	  could	  be	  done	  in	  collaboration	  with	  the	  Swedish	  Maritime	  Administration	  and	  the	  Swedish	  
Energy	  Agency,	  in	  cooperation	  with	  Vinnova.	  The	  project	  would	  be	  able	  to	  create	  a	  model	  for	  
assessing	  ship	  emissions	  from	  shipping	  in	  rivers	  and	  canals,	  based	  on	  AIS	  data,	  available	  ship	  
information,	  and	  additional	  river	  information	  such	  as	  flow	  and	  river	  profiles.	  Such	  a	  project	  could	  
result	  in	  a	  complete	  structure	  for	  how	  to	  monitor	  environmental	  issues	  in	  an	  upcoming	  GOTRIS	  
project.	  An	  onboard	  as	  well	  as	  shore	  based	  measuring	  campaign	  could	  be	  conducted	  together	  
with	  various	  research	  organizations	  such	  as	  IVL	  Swedish	  Environmental	  Institute	  and	  others.	  
This	  could	  serve	  as	  a	  basis	  for	  big	  data	  evaluation	  of	  environmental	  performance	  for	  shipping,	  
with	  an	  augmented	  resolution,	  as	  compared	  to	  previous	  such	  projects.	  

A	  system	  such	  as	  this	  should	  also	  extend	  its	  range	  outside	  of	  GOTRIS,	  to	  monitor	  some	  of	  the	  
ships	  that	  enter	  Göta	  Älv	  on	  a	  continual	  basis,	  during	  their	  entire	  voyages.	  Thus	  aiming	  for	  
increased	  understanding	  of	  the	  short	  sea	  shipping	  in	  relation	  to	  the	  river	  traffic.	  In	  this	  case,	  it	  
would	  be	  possible	  to	  focus	  on	  voyages	  such	  as	  the	  simulated	  voyages	  to	  the	  UK	  in	  the	  second	  case	  
study,	  and	  see	  the	  effects	  for	  “real”	  by	  logging	  AIS	  data	  from	  the	  entire	  voyages	  (just	  as	  they	  are	  
logged	  when	  they	  are	  travelling	  through	  Lake	  Vänern).	  
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Ordlista, förkortningar, förklaringar 
 
Befälhavare      Högsta befäl ombord på ett fartyg 
Bekräftelse i GOTRIS    Ska ge passage, ”grön våg”, förbi järnvägsbro 
Brooperatör, brovakt (BO)   Manövrerar Göta Älv- & Marieholmsbron  
Demonstrator, platta, padda  Surfplatta även kallad ”Living Lab” 

Kanalcentralen (KC)     Sjöfartsverkets ledningscentral i Trollhättan 
Lots      Specialiserad sjökapten 
Lotsoperatör Operatörer som assisterar lotsarna och 

fungerar som brovakt för norra området 
RIS        River Information System  

Trafikledare, tågklarerare Styr tågtrafiken och hanterar avvikelser samt 
överlämnar järnvägsbroarna till brovakterna 
för fartygspassage 

Tåg-X, ”fjärren”    Tågtrafikledningscentralen i Göteborg 
VHF      Radiokommunikation 
VTS      Vessle Traffic Service, informationsstöd 
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Kap 1 INTRODUKTION 
GOTRIS ska möjliggöra en hållbar trafikstyrningsarkitektur som säkerställer god 
framkomlighet och säkerhet för samtliga transportslag på och i anslutning till Göta Älv 
och Vänern. Visionen är att systemet skall ligga till grund för en framtida standard 
gällande hantering av konflikter mellan olika transportslag med koppling till 
älvförbindelser och inlandssjöfart. Multipla aktörers intressen skall tillvaratas med 
avseende på tillgänglighet, vilket idag är en bristvara, till de infrastrukturresurser som 
finns och är knutna till området. Det avser utövare såsom sjöfart, järnväg, kollektivtrafik, 
biltrafik, hamnar, lastägare och fritidsbåtar.  
Ett fungerande trafiksystem anses också väsentligt för regional utveckling inom Västra 
Götaland och dess närområde. Där pågår studier i olika faser med avseende på en ny 
Hisingsbro, utveckling av järnvägstrafiken, hantering av gods i inlandet samt om 
lotsplikten i Göta Älv/Vänern. I samband med en rättslig dom avseende den nya bron 
krävs det dessutom att ett trafikledningssystem ska utvecklas. 
Chalmers deltar som en projektpart bland flera deltagare i GOTRIS, ett 
demonstrationsprojekt.  Viktoria ICT fungerar som projektledare. Chalmers har ett 
arbetspaket som finansieras av dels VINNOVA dels av andra ingående finansiärer i 
projektet. Bland deltagarna har det bildats en styrgrupp.     

Kap 2 BAKGRUND TILL GOTRIS-SYSTEMET 
Visionen för demonstrationsprojektet GOTRIS är att dels utveckla en fungerande 
informationsplattform, en hub, dels att utveckla en demonstrator (surfplatta), ett 
effektivt arbetsredskap för de initialt aktiva aktörerna, lotsar, brovakter samt 
trafikledare. Motivet är att integrera flera trafikslag för att erhålla ett hållbart 
trafikledningssystem. Det sker genom att regional sjöfart, järnväg och vägtrafik 
sammanförs som aktörer i demonstrationsprojektet GOTRIS för att funktioner i ett River 
Information Service (RIS) ska motsvara behovet som finns i regionen. 
Genom arbetspaket ska ny kunskap, nya modeller och funktioner och en infrastruktur 
som kan återanvändas vid en implementering av ett permanent RIS för Göta Älv 
eftersträvas. Pilotprojektet sker i verklig miljö för att demonstrera hur RIS kan användas 
för att effektivare styra trafikslagen som konkurrerar om samma resurs – passage över 
och på Göta Älv.  
Projektet kan visa parterna på gemensamma intressen, organisation, regelverk, 
ägandeskap (GOTRIS) och styrningsprinciper för trafiken över Göta Älv 

Pilotprojektsfaser 
Pilotprojektet introduceras i två etapper. I det södra lotsområdet av Göta Älv (Lilla 
Edet/Ström-Göteborg) inleds försöksperioden 31 januari 2014. I det norra lotsområdet, som 
är mer komplicerat genom ett antal hinder, slussar och olika typer av broar, införs GOTRIS-
systemet 20 maj 2014.  
Under de två sista veckorna i pilotprojektet, 17-29 september 2014, intensifieras 
informationen till trafikledare, brovakter, lotsar och kanalcentralen avseende att tillämpa de 
procedurer som var överenskommet för projektgenomförande.    
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Broar och slussar 
Av de öppningsbara broar som finns längs Göta Älv ingår, i GOTRIS–systemet, endast de 
som trafikeras av järnväg. Det är Marieholmsbron i Göteborg samt järnvägsbroarna i 
Trollhättan respektive Vänersborg. Göta Älvbron (vägbro, södra sträckan) kopplas 
samman med Marieholmsbron visningsmässigt i GOTRIS-systemet. 
Övriga öppningsbara vägbroar som inte ingår är på den södra sträckan Jordfalls- och 
Lilla Edetbron samt för den norra sträckan klaffbron i Trollhättan samt Gropbron och 
Dalbobron i Vänersborg. 
Utefter Göta älv finns även ett antal slussar vid Lilla Edet/Ström, Trollhättan samt vid 
Brinkebergskulle. Inga av dessa hanteras i GOTRIS-systemet.   

Kap 3 PROCEDURER MED OCH UTAN GOTRIS   

Procedurer, existerande system 
Förutsättningen för pilotkörningen är att GOTRIS-systemet ska verka parallellt med det 
nuvarande befintliga procedursystemet. I det existerande systemet har lotsen en 
huvudroll för att få broöppning. Det sker genom att kommunicera via VHF, att begära 
bron, av ett mellanled av aktörer (brovakt (söder) eller lotsoperatör (norr)) som i sin 
tur sköter kontakten och ringer till en 3:dje aktör, nämligen Tåg-X, även kallat ”fjärren”. 
Vid bekräftelse från en trafikledare på Tåg-X, att en järnvägsbro kan öppnas vid en viss 
tidpunkt, rapporteras det muntligt genom ett returanrop till lotsen av mellanaktören. Då 
kan lotsen planera passage med fartyget vid denna tidpunkt vilket sker genom lotsens 
egen uppskattning av tidsåtgång till bro där brovakt eller lotsoperatören assisterar ånyo 
vid öppning/stängning, se exempel bilaga 1. 

Procedurer, GOTRIS-systemet  
I det nya, utvecklade systemet, som ska ge bekräftelser och en ”grön våg” genom Göta 
Älv, sker istället en preliminär bokning av passage (slottider/tåglucka=inget tåg 
inplanerat) av de för projektet utvalda järnvägsbroarna flera timmar innan när 
lotsplaneringen initieras. Med det följer också en rekommenderad hastighet för att få 
”grön våg”. Under pilotförsöket sker denna initiering av lotsoperatörerna på 
kanalcentralen av praktiska skäl. Att passage verkligen kan ske för fartyget ska bekräftas 
av en trafikledare hos Tåg-X till lotsen och dennes demonstrator senast en timme (vald 
tid) innan aktuell bropassage under försöksperioden.  
Att det bestämdes att använda systemen parallellt var för att säkerställa navigering och 
säkerhet. Det innebar att det nuvarande systemet, att muntligt beställa öppning av bro, 
fortsatte parallellt med att det nya digitala GOTRIS-systemet introducerades och 
användes.  
Ett antal manualer skapades för de att tillgodose procedurer för det nya systemet såsom 
Introduktion till ”Trafikledningsplatta”, Manual – Introduktion till Broförare och Manual 
”Paddan”, se exempelbilder bilaga 2.  
Under provperioden ges möjlighet för aktiva GOTRIS-användare att delta och få 
information kring handhavandet i särskilt anordnade ”brukarråd”.  
Personal från Viktoria ICT kommer att ge support på olika sätt under försöksperioden. 
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Roller specifikt, Existerande system relativt med GOTRIS 

Lots, Sjöfartsverket 
Befintligt – En specialiserad sjökapten som tar över navigeringen av ett fartyg i speciella 
farleder såsom Göta Älv. En lots har specialkunskap om rutten. Denne har också 
kunskap om vilka som ska kontaktas och vid vilken tidpunkt, för t.ex. broöppning.  
I befintligt system initierar lotsen sin lotsplanering och anropar sedan brovakter eller 
lotsoperatörer via VHF för att få fri passage förbi olika typer av broar under rutten. 
Dessa personer förbereder genom att kontakta Tåg-X och begära att få ta över 
manövreringen av en järnvägsbro vid en viss tidpunkt och återkopplar sedan tillbaka till 
lotsen. När tidpunkt för möjlig passage är känt för både järnvägs- som vägbroar kan 
lotsen sedan själv beräkna, sett till erfarenhet, hur fartyget ska navigeras aktuell sträcka 
för att passera vid angiven tidpunkt. Det finns ett nära sjösamarbete kring 
broöppningarna mellan lotsar, brovakter och lotsoperatörer. 
GOTRIS – Lotsen kan använda demonstratorn som hjälp för att planera rutt och får 
angiven, en rekommenderad hastighet, rekommendationer för att passera hinder och 
utföra möten samt boka passager vid broar om så bestäms.  För att säkerställa säkerhet 
och navigering under provperioden begränsas användningen till guidning och andra 
aktörer ansvarar för den mer aktiva informationsbehandlingen. Det befintliga systemet 
används parallellt. 

Befälhavare, rederi 
Befintligt – Den ansvarige sjökapten som finns på ett fartyg. 
GOTRIS – Ingen skillnad i uppgift mot tidigare. 

Brooperatör/Brovakt, Göteborgs stad 
Befintligt – Brooperatören får, en viss tid innan, ett anrop via VHF från lotsen, som 
efterfrågar passage vid Marieholms- och Göta Älvbron. Brooperatören ringer då upp 
Tåg-X och efterfrågar/begär att få överta manövreringen av järnvägsbron, Marieholm 
för att tillåta passage. Om så kan ske bekräftar brooperatören till lotsen via VHF att 
passage kommer att kunna ske för båda broarna vid ett visst tidsintervall. 

Brooperatören har som arbetsuppgift att ”undanröja hinder” för sjöfarten så fartyg ska 
kunna passera när det anländer till broarna. Sjöfarten får inte hindras förutom vid 
rusningstrafik morgon och kväll då Göta Älvbron är stängd för fartygspassage inom 
vissa bestämda tidsintervall. Brooperatören har sin arbetsplats uppe på Göta Älvbron. 
GOTRIS – Brovakten ser på demonstratorn när rekommenderad GOTRIS-passage ska 
ske för fartyget. Senare ska en bekräftelse komma från Tåg-X att passagen kan ske enligt 
beräknad tidsplan och brovakten kan förbereda manövreringen av bron. 
Brooperatörerna fortsätter under provperioden att utföra sina procedurer, att ringa och 
ha VHF-kontakt enligt befintligt system därav fungerar GOTRIS endast som ett 
informationssystem. 

Lotsoperatör, Kanalcentralen, Sjöfartsverket 
Befintligt – Sjöfartsverkets kanalledningscentral (KC) för bl.a. Göta Älv. Lotsoperatören 
där ringer, efter att ha fått en VHF-begäran ifrån lotsen, och bokar järnvägsbropassage 
hos Tåg-X (kallat ”fjärren” (fjärrtåg) i Trollhättan). Lotsoperatören ger, i retur, VHF-
bekräftelse till lotsen avseende tidpunkt. Lotsoperatören verkställer sedan 
broöppning/stängning efter att en trafikledare på Tåg-X överlåtit en järnvägsbro för 
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manövrering. Ansvarar för passage vid alla väg- och järnvägsbroar i Göta Älv förutom 
Marieholms- och Göta Älvbron. 

GOTRIS – Under försöket har lotsoperatörerna en aktiv roll för att initiera 
lotsplaneringen i GOTRIS då det inte har kunnat ske per automatik från Sjöfartsverket. 
Lotsoperatören som tillika är brovakt, ser initialt rekommenderad passagetid samt 
senare bekräftad tidpunkt för passage och får på så sätt framförhållning i sitt arbete.   
Lotsoperatörerna använder en webbapplikation på skärm istället för en demonstrator. I 
ett implementerat system förändras och minimeras dessa arbetsuppgifter sett till vilka 
överenskommelser som kan genomföras mellan organisationer. 

Under försöket arbetade lotsoperatörerna med båda systemen samtidigt, ett extra 
arbete. Vid en broöppning används befintlig procedur, att ringa och ha VHF-kontakt, 
därav fungerar GOTRIS endast som ett informationssystem. 

Trafikledare/Tåg-X 
Befintligt – En trafikledare/tågklarerare leder och hanterar framförallt avvikelser i 
tågtrafiken och bestämmer när en järnvägsbro kan öppnas sett till omständigheterna. 
Trafikledaren blir uppringd av en bro- eller lotsoperatör som begär att få reglera en bro, 
dvs. öppna och stänga, om det är möjligt på grund av aktuell tågtrafik. Trafikledaren 
bekräftar eller förkastar begäran sett till viss tidpunkt. Det finns ingen kännedom eller 
visuell bild av fartygsposition hos Tåg-X:s trafikledare. 
GOTRIS – Trafikledaren bekräftar manuellt föreslagen GOTRIS-tidpunkt för 
fartygspassage under provperioden och kan därefter planera tågtrafiken kring platsen. 
Initialt används en demonstrator men trafikledarna övergår senare till en 
webbapplikation i befintligt skärmsystem på Tåg-X. Under provperioden användes båda 
systemen parallellt, ett extra arbete. När broöppning sker görs det via befintliga 
kommunikationsprocedurer.  

Kap 4 SYFTE 
Att under tiden pilotprojektet GOTRIS pågår i verklig miljö, i Göta Älv, med den 
utvecklade demonstratorn - ”The Living Lab” (alt. mobilwebbapplikation) : 

o utvärdera erfarenhet och upplevelse bland lotsar efter varje arbetsvecka 
o utvärdera genom observation och samtal med lotsar ombord på fartyg 

Att efter avslutat pilotprojekt: 
o utvärdera erfarenhet och upplevelse bland lotsar  
o utvärdera erfarenhet, upplevelse eller åsikter bland andra aktörer och 

intressenter 

Avgränsningar 

Geografiskt  
Då Göta Älv är uppdelad i två olika geografiska delar, med avseende på hur lotsar arbetar, 
utnyttjar även projektutvärderingen den uppdelningen av älven. Den södra delen sträcker 
sig från inloppet i Göta Älv (Tångudden, lotsstation), där kanallotsen går ombord, till Sluss 6 i 
Lilla Edet/Ström där byte sker. Den norra delens geografiska sträckning, i Göta Älv, är från 
Sluss 6 i Lilla Edet/Ström till Dalbobron i Vänersborg, där det också finns en lotsstation. 
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Fartyg 
Avser endast handelsfartyg. 
 

Urval 
Utvärderingen kommer att koncentreras kring alla lotsars erfarenhet och upplevelser 
med att använda GOTRIS-systemet dels efter varje avslutad arbetsvecka dels efter 
försöksperioden. 
Det kommer också att genomföras ett begränsat urval av observationer och 
djupintervjuer med lotsar ombord på fartyg under försöksperioden. 
Efter avslutad försöksperiod kommer det att genomföras ett antal djupintervjuer 
beroende på tillgänglighet dels med aktörer som varit direkt aktiva med procedurerna 
dels intressenter kring GOTRIS-demonstrationsprojekt. 

Kap 5 METOD 

Fartygsobservationer tillsammans med respondentsamtal 
Observationer gjordes på båda södra och norra sträckan under flera pågående GOTRIS-
lotsningar av olika fartyg under maj respektive juni 2014. Samtidigt spelades pågående 
respondentsamtal med lotsen in för utvärdering av kommentarer kring handhavandet 
av dennes demonstrator samt andra synpunkter som bedömdes ha betydelse för 
utvärderingen. Ett antal faktorer hade förberetts för att observeras mer i detalj såsom 
användande, upphämtning, prognoser, passage på bekräftad tid, hastighet samt 
användbara funktioner i GOTRIS. 
Alla respondenter informerades om sina rättigheter som respondenter och fick 
godkänna användningen av material.  
Observationerna sammanställdes tillsammans med valda transkriberade partier från 
samtalen.  

Enkäter för lotsar, pågående pilotkörning, södra respektive norra sträckan 
En anonym webbaserad enkät sammanställdes för utvärdering av lotsarnas upplevelse 
och sitt nyttjande av GOTRIS-systemet tillsammans med lotsdemonstratorn för den 
senast gjorda rutten respektive hela arbetsveckan. Enkäten utformades i samråd mellan 
Viktoria ICT och Chalmers genom testning.  
Ambitionen var att webbenkäten skulle finnas tillgänglig innan sista arbetspasset 
avslutades och att den skulle kunna besvaras omgående. Inloggning till enkäten gjordes 
till en länk på Netigate. Inkomna svar sammanställdes elektroniskt på webbplatsen för 
att kunna studeras. 

Enkäter för lotsar, efter avslutad pilotkörning 
Ett urval av frågor som ansågs intressanta efter avslutad pilotkörning utformades 
genom testning till en anonym webbenkät i samråd mellan Viktoria ICT och 
Chalmers.  En länk till webbsidan (Netigate) skickades ut till alla deltagande lotsar i 
projektet. Inkomna svar sammanställdes elektroniskt på webbplatsen för att kunna 
studeras.   

Kvalitativa slutintervjuer 
Respondenter ifrån deltagare i pilotkörningen samt intressenter och finansiärer kring 
projektet kom att djupintervjuats om GOTRIS demonstrationsprojekt. Alla respondenter 
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informerades innan intervjuerna om sina rättigheter som respondenter och fick 
godkänna användningen. Intervjuerna kom att sammanställas som hela eller valda 
transkriberade partier från samtalen inför utvärderingen. Några respondenter 
tillfrågades särskilt, för att kunna använda specifika citat, då urvalet var så begränsat. 
Ett antal frågor som kunde bli aktuella hade färdigställts innan intervjuerna och berörde 
inställning till GOTRIS-projektet, under och efter projektet. Vilka fördelar respektive 
nackdelar som fanns samt vilka förbättringar man skulle kunna tänkas göra. Vilka 
faktorer som kunde motivera användningen av ett GOTRIS-system. Frågorna passade 
bättre eller sämre beroende på respondent och dennes funktion sett till GOTRIS och fick 
anpassas därefter. 

Kap 6 RESULTAT 

Observationer & samtalsintervjuer ombord 
Den södra sträckan avser fyra besök ombord/körningar, därav en rutt södergående 
mellan Surte till Göteborg, de övriga ifrån Tångudden norrut till Ström. Två av dessa 
fartyg följdes åt i farleden. Den sista lotsen (utan besök ombord) intervjuades efter 
lotsbytet i samband med hemresan, dock utan inspelning.  
På den norra sträckan utfördes tre besök ombord/körningar, en nordgående rutt från 
Ström till Vänersborg, två sydgående rutter mellan Vänersborg och Ström.  
Väderförhållanden var goda under dessa rutter vilket påverkade möjligheten till samtal. 
Sammantaget för de båda sträckorna, under dagar i maj respektive juni, erhölls följande 
resultat avseende aktuella observationer och intervjuer: 
Att observatören kunde iaktta att lotsarna börjar använda sin GOTRIS-platta, antingen 
direkt i samband med färd till fartyget, ombord på lotsbåten, eller på fartygets brygga.  
3/7 lotsar använde plattan, 2/7 använde sin mobil, 1/7 saknade platta men tittar på 
observatörens samt att den sjunde (1/7) lotsplattan skulle ersättas på grund av tekniska 
problem med Internet. 
När det gällde bekräftade prognoser för broöppning är endast 1/9 bekräftade, 1 rutt 
bortses ifrån då fartyget var inlagt i systemet med fel rutt. När observatören i efterhand 
kontaktade trafikledarna på Tåg-X (fjärren) som ska bekräfta, anges olika skäl till att det 
inte skett såsom, inte inloggad, gamla rutiner, lättja, vet inte varför, ingen insikt m.fl.  
När det gäller om broarna har varit klara för passage på bekräftad tid medräknas tider 
som är inom ramen men inte är bekräftade från Tåg-X och då blir resultatet 6/9 där 2 
blir bekräftade varav en vid passage. En rutt var felaktig som tidigare och bortses ifrån. I 
ett fall har plattan visat flera bekräftade tider på samma gång. 
Prognosticerad hastighet hölls vid 3 (-0,1)/15 observerade tidpunkter med olika 
fartyg/lotsar. I 8 fall hölls högre hastighet och resterande 4 manövreringar hade lägre 
hastighet än önskvärt. 2 ytterligare observationer fungerade inte på grund av tekniska 
problem med plattan/utan placering respektive fel rutt. 
När det gäller vilka funktioner i GOTRIS som är mest användbara dominerar bekräftad 
passagetid med prioritering framför sent tåg.  Andra uppskattade funktioner är att fler 
har samma information respektive att det finns en framförhållning när det är trångt på 
broar. 
Förbättrande synpunkter som nämns är geografiskt designtänkande kring placerad 
information på plattan (följa kanalsträckningen), menypresentationer, hur problem med 
is, vinter och behov av förändrad tidsåtgång hanteras, integrering, nedräkning av tid, 
ViVa-information, [vattenstånd/ballast/fällning av mast] samt annan startpunkt.  
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Mobilen, och då särskilt iPhone/iPad bör beaktas i sammanhanget då den anses som ett 
lätt arbetsredskap och används istället. Men det finns också de som inte använder mobil, 
som vill koncentrera sig på manövreringen.  
Många negativa synpunkter finns som kan sammanfattas i tekniska- respektive 
mjukvaruproblem hos GOTRIS-plattan. Det gäller dels gränssnittet dels informationen 
som ges samt problem med t.ex. placering och laddning. 
Lotsarnas till tilltro är ringa till de övriga aktörers vilja att anpassa sig och det 
framträder en uppgivenhet inför situationen. Tilltro skapas genom att det finns en 
tillförlitlighet i utbytet med de andra aktörerna. ”När du inte har fått några 
öppningstider överhuvudtaget så kan du inte tro ett smack på det även om du skulle få 
en grön tid. Man får allt ha ett antal tider som stämt innan man börjar tro på det”. ” … 
responsen från tågsidan då… inte hundra procent. Det är ju det som styr alltihop. Vi kan 
ju bara köra och så”. Den uppfattningen kan dock förändras; ”Så, som sagt, idag fick jag 
ju tiden säkert nästan tre timmar innan, två och en halv kanske. Och, men då blir det ju 
perfekt”. (Motivet för den tidiga bekräftelsen kan ha samband med en obekräftad 
passage av ett annat fartyg vilket kontrollerades i efterhand). 

Enkäter 
Anonyma webbenkätsvar har inkommit för provperioden 2014-03-06 tills projektet 
avslutades 2014-09-29, för den södra sträckan. För den norra sträckan inleddes 
utvärderingen av GOTRIS först senare då provperioden påbörjades 2014-05-20 men 
med samma slutdatum.  
Södra respektive norra sträckan utgör två lotssträckor med olika förutsättningar i form 
av naturliga- och skapade hinder. Det kan vara egenskaper kopplade till älven såsom 
ström, djupgående och väderförhållande eller i form av broar, slussar, fartygets 
beskaffenhet mm.  
Lotsbyte sker vid Ström, Lilla Edet. Det finns totalt 20 lotsar för både norra och södra 
sträckan. Samma frågor har ställts, till dem, i ett webbformulär efter varje arbetsperiod. 

Enkäter södra sträckan (”pågående”) 2014-03-06 – 2014-09-29  
Grafisk presentation av enkäterna finns i bilaga 3. Numreringen nedan motsvarar 
beteckningen för respektive figur. Graferna är mer detaljerade. 

Första utskicket gjordes på södra sträckan 6 mars vilket var 3 dagar senare i förhållande 
till avslutat arbetspass.   

Antal anonyma webbenkätsvar som inkommit från lotsarna är totalt 60 stycken under 
tiden för undersökningen 2014-03-06 tills projektet avslutades 2014-09-29. Under 
utvärderingstiden tiden hade ett uppskattat, lågt beräknat svarsantal, för södra sträckan 
(”löpande enkät”), varit: 30 veckor*4 lotsar i arbete= 120 st. svar vilket indikerar 
följande svarsprocent 60/120≈50 %. 

2) 70 % hade använt GOTRIS på senaste resan i motsats till de övriga 30 %. [Besvarad av 
64 %]. 
3:1) När det gäller hur GOTRIS hade fungerat och om informationen hade varit korrekt 
och att prognoserna stämde besvarade lotsarna; 47 % Instämmer helt/delvis, 41 % tar 
delvis/helt avstånd och 13 % Tveksamma [Besvarad av 44 %].  

3:2) Att bropassage blev bekräftad; 56 % fick aldrig en bekräftelse, för 34 % blev det en 
bekräftad överenskommelse/[ <50 min. innan eller > 70 innan] medan 10 % var osäkra. 
[Besvarad av 44 %] 
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3:3) För 38 % hade fartyget inte kunnat passera bron vid den bekräftade tiden, 36 % 
hade kunnat passera bron och 26 % var osäkra. [Besvarat av 44 %].   

4) Vad som var orsaken till att det inte fungerade på resan kan sammanfattas som: 
fartyg ej med i GOTRIS, inga bekräftade tider, obekräftade som ej stämde, passerade 
innan GOTRIS förslag, inget, kort innan passage när lots går ombord, broöppningar 
bekräftad enligt gammal rutin 30 min innan/GOTRIS 1 h senare, mobil istället, 
brovaktstid bekräftad grön, fel hastighet för sträcka/begränsad, nekad passage/erhållen 
grön tid 30 min senare/under 30 min 2 Tågpassager med 10 min. mellanrum, urladdat 
batteri, brovakt inte inloggad, annan passagetid. [Fritextsvar av 38 %].  

5) Samverkan mellan parterna längs älven; GOTRIS gör ju att alla parter har bättre 
tillgång till information om andra trafikslag. Avsåg om samverkan mellan parterna 
underlättades av GOTRIS under den senaste resan; 29 % Tar helt/delvis avstånd, 27 % 
Instämmer helt/delvis, ”Varken eller” 26 % och övriga 18 % hade ingen åsikt. [ Besvarat 
av 43 %] 

6:1) Om GOTRIS inte användes under senaste resan; 47 % använde inte GOTRIS på 
grund av att GOTRIS-plattan inte fungerade (tekniskt problem), Annat 29 %, 
Informationen var felaktig eller konstig för 12 % samt 12 % hade inte möjlighet/tid att 
använda GOTRIS-plattan. [Besvarat av 19 %]  
6:2) Beskrivningen som gavs varför GOTRIS inte användes kan sammanfattas: tekniska 
problem med plattan, fartyg fattas, fartyg ej inlagt, annan passagetid, inga bekräftade 
tider, urladdad, ingen platta, serverproblem. [Besvarad av 15 %, Fritextsvar] 
Hur har GOTRIS fungerade generellt under den senaste ARBETSVECKAN: 
7:1) I vilken omfattning GOTRIS användes under arbetsveckan var; Vid de allra flesta 
resorna/Vid varje resa 67 %, Inte alls 15 %, Vid några resor 13 %, Vid (ungefär) hälften 
av resorna 5 %. [Besvarad av 62 %].  
7:2) Om GOTRIS gav stöd i utövandet av uppdraget; 51 % som Tar helt/delvis avstånd, 
26 % som Instämmer helt/delvis respektive 24 % som är Tveksamma.[Besvarat av 62 
%].  
7:3) Om GOTRIS har gett korrekt information och prognoserna stämde; 57 % Tar 
helt/delvis avstånd, 26 % Instämmer helt/delvis och 18 % är tveksamma. [Besvarat av 
62 %].  
7:4) GOTRIS förbättrar samverkan mellan olika aktörer (tåg, fartyg, kanalcentral).  
53 % Instämmer helt/delvis, 27 % Tveksamma samt 20 % Tar helt/delvis avstånd. 
[Besvarat av 62 %]. 

Under tiden som projektet pågick gjordes vissa förändring och justeringar, såsom 
längden på slottiderna för järnvägsbroarna. Eftersom mätningar har gjorts efter varje 
arbetsvecka kan det analyseras närmare om upplevelser förändras över tid. Se figur 8 
(tabell 1) i bilaga 3. 
Lotsarna har initialt haft olika syn på GOTRIS som stödsystem, några har varit positiva 
(10 %) eller neutrala (20 %) medan många har varit negativa (70 %) i sin inställning. 
Sett över projekttiden har det skiftat mot en mer positiv inställning till GOTRIS. (positiv 
43% respektive neutral 29 %)  
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GOTRIS ansågs initialt för försöksperioden kunna medverka till ett bättre samarbete 
mellan aktörerna. Andelen med negativ upplevelse ökade dock under sista månaden, 
september, från 20 % till 30 %. 

Enkäter norra sträckan, Ström- Vänersborg, 2014-05-20 – 2014-09-29  
Grafisk presentation av enkäterna finns i bilaga 4. Numreringen nedan motsvarar 
beteckningen för figur. Graferna är med detaljerade. 
Den norra sträckan har sitt första respondentsvar 10 juni, sett till startdatumet 20 maj 
2014. 
19 stycken anonyma webbsvar inkom för den norra, kortare utvärderingsperioden. 
Under utvärderingstiden tiden hade ett uppskattat, lågt beräknat svarsantal varit:  
Norra sträckan: 19 v*3 lotsar=57 st. svar vilket ger följande svarsprocent 19/57≈33%.   
2) 61 % hade använt GOTRIS på senaste resan i motsats till de övriga 39 % [Besvarad av 
39 %].  
3:1) När det gäller hur GOTRIS hade fungerat och om informationen hade varit korrekt 
och att prognoserna stämde besvarade 63 % att de Tar delvis/Helt avstånd, 18 % 
Instämmer helt/delvis och 18 % är Tveksamma . [Besvarad av 39 %] 
3:2) Bropassagen blev aldrig bekräftad för 100 %.  [Besvarad av 39 %].  

3.3) Fartyget hade inte kunnat passera bron för 55 % vid den bekräftade tiden, 27 % 
hade kunnat passera bron vid den bekräftade tiden och 18 % var osäkra. [Besvarat av 39 
%] 

4) Vad som var orsaken till att det inte fungerade på resan kan sammanfattas som: Inga 
passagetider bekräftade (gröna), GOTRIS troligtvis inte i bruk hos andra aktörer, 
fartyget kunde passera 2 broar tidigare än angivna tider (obekräftade), inloggning ur 
funktion, Vänersborgs järnvägsbro inte med systemet, efter vändning försvann fartyget 
för passage nr. 2, Fartyg inte med. [Besvarad av 36 %, fritextsvar].  

5) Samverkan mellan parterna längs älven; GOTRIS gör ju att alla parter har bättre 
tillgång till information om andra trafikslag. Avsåg om samverkan mellan parterna 
underlättades av GOTRIS under den senaste resan; 63 % Tar helt/delvis avstånd, 27 % 
besvarade ”Varken eller” och övriga 9 % hade ingen åsikt [ Besvarat av 39 %]. 
6:1) Om GOTRIS inte användes under senaste resan. Då användes inte GOTRIS på grund 
av; Annat 57 %, att GOTRIS-plattan inte fungerade (tekniskt problem) för 29 % och 14 
% hade inte möjlighet/tid att använda GOTRIS-plattan. [Besvarat av 25 %].  

6:2) Beskrivningen som gavs varför GOTRIS inte användes kan sammanfattas som: 
Uppfattning att systemet inte är i bruk i norra området, Inga bekräftade tider, Tekniska 
problem med plattan och Inte fungerat. [Besvarad av 15 %, Fritextsvar].  

Hur har GOTRIS fungerade generellt under den senaste ARBETSVECKAN: 
7:1) I vilken omfattning GOTRIS användes under arbetsveckan var;  
61 % Vid de allra flesta resorna/Vid varje resa, Inte alls 28 %, Vid några resor 6 % och 
Vid (ungefär) hälften av resorna 6 %, [Besvarad av 64 %] 
7:2) Om GOTRIS gav stöd i utövandet av uppdraget; 50 % Tar helt/delvis avstånd, 17 % 
Instämmer delvis och 33 % är Tveksamma. [Besvarat av 64 %] 
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7:3) GOTRIS har gett korrekt information och prognoserna stämde; 67 % Tar helt/delvis 
avstånd, 17 % Instämmer delvis och 17 % är Tveksamma [Besvarat av 64 %]   

7:4) GOTRIS förbättrar samverkan mellan olika aktörer (tåg, fartyg, kanalcentral); 39 % 
är Tveksamma, 33 % Tar helt avstånd men 28 % Instämmer helt/delvis. [Besvarat av 64 
%]. 

Slutenkät till alla 20 lotsar 
Grafisk presentation av enkäterna finns i bilaga 5. Numreringen nedan motsvarar 
beteckningen för figur. Graferna är mer detaljerade. 
Alla deltagande lotsar gavs möjligheten att bidra med ytterligare svar efter avslutad ut-
värderingsperiod genom en länk till en anonym webbenkät. Det var dock svårt att få den 
besvarad och när två påminnelser skickades ut blev ändå delresultatet endast 6 svar. En 
orsak som har angivits är att lotsarna inte kom ihåg om de besvarat den eller inte. När 
sedan en av de deltagande lotsarna engagerade sig och påtalade vikten av att alla hans 
kollegor borde svara inkom 24 svar för 20 lotsar, dvs. några har svarat flera gånger. 
Dessutom finns det en osäkerhet genom att det inte går att fastställa vem som lämnat 
svar vilket innebär att fler än fyra kan ha besvarat enkäten flera gånger.  
1:1) Huvudsaklig arbetssträcka är; [Södra sträckan 62 % respektive Norra sträckan 54 
%]. [Besvarad av 55 %]  
1:2) Antal år som Lots (total tid) var; [15 – x år 42 %, 6-10 år 25 %, 0-5 år 17 %, 11-15 
år 17 %,]. [Besvarad av 55 %] 

2:1) Användning av GOTRIS under projektperioden. Under projektet använde jag 
GOTRIS; [62 % Vid många, men inte alla resor/Vid de allra flesta resorna respektive 
Aldrig/Vid ett fåtal av resorna 37 %]. [Besvarad av 55 %.]. 
2.2) När passage blev bekräftad, i vilken utsträckning har det försökts komma fram 
tidigare än angiven tid?  [50 % Vid många men inte alla resor/Vid de allra flesta resorna, 
Aldrig 33 % respektive Vid ett fåtal av resorna 17 %]. [Besvarad av 55 %]  
3) Om man vid resor försökt komma fram tidigare, än bekräftad tid var anledningen 
sammanfattningsvis: Vana- vill inte missa öppning, föredrar att prata med 
brooperatören vs. Plattan, plattan tar bort koncentration från manövrering, tidigare tid, 
Fungerade när Viktoria ICT fanns på Tåg-X, ingen bekräftad tid, sena tåg ger 
öppningsmöjligheter, tid är omöjlig på norra sträckan, väder och vind, vill vara stand-by, 
helhet rutt, svårt att anpassa farten och säkerhet. [Besvarad av 43 %, fritextsvar]  

4.1) Sammanvägd upplevelse att GOTRIS fungerat under projektet. GOTRIS gav korrekt 
information och prognoserna stämde; [I stort sett aldrig/Sällan 50 %, Oftast 46 % och 
ingen uppfattning 4 %]. [Besvarad av 55 %] 

4:2) Bropassagerna blev bekräftade i GOTRIS enligt överenskommelse; [I stort sett 
aldrig/Sällan 92 % och hade ingen uppfattning 8 %]. [Besvarad av 55 %] 

4:3) När passagen blev bekräftad, kunde passage ske vid den godkända tiden; [51 % 
Oftast/I stort sett alltid, 30 % I stort sett aldrig/Sällan och hade ingen uppfattning 21 
%]. [ Besvarad av 55 %]. 

5:1) När det inte fungerat som förväntat, var orsaken; [Passagerna har inte blivit 
bekräftade 67 %, Annat 25 %, Prognoserna har varit felaktiga 4 % och Tekniken har inte 
fungerat (plattan, kommunikation) 4 %]. [Besvarad av 55 %] 
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5:2) Om annat skäl fanns kan sammanfattas som; Konflikt manövrering/plattan, 
tekniken fallerar, inte bekräftade passager, Tåg-X osäkra prognoser o bekräftelser, Tåg-X 
ointresse, individuellt bemötande på Tåg-X, försenat tåg har fått passera trots bekräftad 
tid. [Fritextsvar. Besvarad av 18 %] 

6:1) Samverkan mellan parterna längs älven. Samverkan mellan parterna underlättas av 
GOTRIS; [Instämmer helt/delvis 50 %, Tar helt/delvis avstånd 21 %, Varken eller 17 % 
samt Ingen åsikt 13 %]. [Besvarad av 55 %]  

6:2) En bättre förståelse för tågtrafikledningens situation tack vare GOTRIS; [Instämmer 
helt/delvis 50 %, Tar helt avstånd 33 %, Varken eller 13 % och Ingen åsikt 4 %]. 
[Besvarad av 55 %] 
6:3) Jag kan bättre planera min resa, med information från GOTRIS; [Tar helt/delvis 
avstånd 46 %, Instämmer helt/delvis 21 %, ”Varken eller” 25 %, samt Ingen åsikt 8 %]. 
[Besvarad av 55 %].  
6:4) Tågtrafikledningen har en bättre överblick av sjöfarten, med information från 
GOTRIS; [Instämmer helt/Instämmer delvis 59 %, Ingen åsikt 29 %, Varken eller 4 % 
samt Tar delvis/Tar helt avstånd 8 %]. [Besvarad av 55 %]. 
7:1) De delar i GOTRIS (”plattan”) som genom sin funktionalitet ger ett stöd i lotsarbetet 
är det flertalet av visade parametrar om man sammanställer [något stöd/bra 
stöd/mycket stöd]. För parametrarna av indikerad fart till nästa broöppning samt 
visning av kartan med position finns det två åsiktsgrupper hos lotsarna, att det är en 
fördel respektive att det inte finns något behov. Däremot för indikerat möte, tidtabell för 
kommande waypoints samt grafen för planerade möten upplever en större andel inte 
något behov bland åsiktsgrupperna 
7:2) När lotsarna har uppskattat hur de använt sig av eller tittat på GOTRIS (”plattan”) 
visar det sig att flertalet parametrar har en majoritet använt sig av eller tittat på. När det 
gäller [Indikerad fart till nästa broöppning/Flow/Planerade tågpassager för tågbroarna/ 
väderstationer] finns det två åsiktsgrupper, de som aldrig eller sällan använder GOTRIS 
respektive de som använder den [någon gång/flera gånger varje resa/ofta varje resa]. 
Däremot har en större andel av lotsarna aldrig eller sällan använt [kartan med 
position/indikerat möte/ tidtabell för kommande waypoints/ graf för planerade möten] 
7:3) I ett framtida implementerat GOTRIS är [Visning av nästa planerade broöppning] 
helt dominant ur ett funktionalitetsperspektiv och därefter är [Visning av bekräftelsen 
av nästa planerade broöppning/Planerade tågpassager för tågbroarna] av intresse. 
Hur ska GOTRIS utvecklas för att bli ett bra verktyg för aktörerna på och runt Älven. 
Förslag och synpunkter på hur ett Framtida GOTRIS skall se ut och fungera är: 
8:1) Hur kan funktionaliteten i Lotsstödet förbättras kan sammanfattas som;  
Snabbstart av plattan, bättre utformning av ifyllning, ej standby-läge, integreras, för kort 
utvärderingstid, app i mobilen, 2-3 tider i närhet av planerad passage, integreras i 
sjökort, tåg passerat/försenat, plattan fungerar, iPad, samarbete ifrån Tåg-X roll, inte för 
många funktioner, förståelse mellan aktörer, prioriteringsordning, alternativ, fungera, i 
lotsdator, tydlig interaktivitet-kvittering, bästa teknik, lotsen väljer tid. [Besvarad av 48 
%, fritextsvar] 

8:2) Hur GOTRIS kan utvecklas så att samverkan mellan Tågoperatörer och Lotsar 
underlättas kan sammanfattas som; Förlitar sig på brovakt, bättre dialog, jämställda 
trafikslag, transparens, utelämnad till tågklarerare, observerat att tåg prioriteras, endast 
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tågoperatören ska bekräfta, rangordning-passagerartåg, fartyg, godståg, förbättra 
samverkan tågklarerare/lots, att Tåg-X är aktiva, bekräftade resor, fartygens status 
höjas, aktivt system där man väljer samt samarbete. [Besvarad av 48 %, fritextsvar]. 
9:1) När det gäller bokningar och bekräftelser av passager för järnvägsbroar 
uppskattades [Möjligheten att hålla rätt fart och komma i rätt tid till bron/Höjer 
säkerheten utan positionsproblem i älven-framför bro/Spar bunker och miljö]. Det finns 
dock åsikter att GOTRIS-plattan orsakar onödigt arbete eftersom det görs enklare med 
VHF. [Besvarad av 48 %] 
9:2) Vikten att skapa förutsägbarhet för broöppningar är betydelsefullt för [lotsarna vill 
själva i god tid veta när bron kan passeras 76 % samt att tågoperatörerna ska i god tid 
veta när fartyget ska passera 67 %]. 29 % anser om [broöppningarna kan aviseras en 
timme i förväg orsakas sjöfarten minde irritation hos de som vill passera över broarna]. 
Men det framgår också att det [inte går att ha förutsägbarhet i sjöfarten 19 %, att 
förutsägbarhet och framförhållning skapar fördröjning för sjöfarten 5%, det är viktigare 
att komma fram fort 10%]. [Besvarad av 48 %]. 
9:3) Hur passager ska bekräftas görs det bäst genom att [GOTRIS bara ska generera 
preliminära passagetider och att bokning sker bäst via VHF 48 %, att Lotsen bokar en 
passage som Tågoperatören bekräftar 43 %]. [Besvarad av 48 %]. 
10:1) Om GOTRIS bidrar gynnsamt i framtiden till att reducera fartygets bränslebehov 
så instämmer lotsarna [helt/delvis] till 71 % att det motiverar ett användande av 
systemet. [Besvarad av 48 %]. 
10:2) Om GOTRIS reducerade miljöpåverkan skulle det [helt/delvis] motivera an-
vändningen av systemet med 85 %.  [Besvarad av 45 %] 
10:3) Under projekttiden har enligt lotsarna [Samverkan mellan olika parter] varit klart 
det viktigaste, 72 %.  
10:4) Om 10 fartyg/ dygn trafikerar älven är [Samverkan mellan olika parter] mest 
betydelsefullt med 68 %.  

Kvalitativa slutintervjuer 
Ett urval av respondenter ifrån deltagare i pilotkörningen samt intressenter och 
finansiärer i projektet, totalt 22 stycken, har djupintervjuats (19 intervjuer).  
Antagandet var att det skulle gå att genomföra större fokusgrupper men det visade sig 
inte vara genomförbart, beroende på bland annat arbetstider. 

Respondentintervjuerna har genomförts på arbetsplatsen i tre fall, hos tågklarerarna, 
brovakterna med dagmän (reparatörer) samt med lotsoperatörerna på kanalcentralen. I 
övrigt har intervjuerna skett via telefon förutom med Viktoriainstitutet ICT.  
De respondenter som intervjuats är personal eller representanter från: Tåg-X 
(”fjärren”), Kanalcentralen (Trollhättan), brooperatörer med dagmän (broreparatörer), 
lotsar, Trafikverket, Region Värmland, VG-regionen, Trafikkontoret (Göteborg), redare, 
befälhavare, Västtrafik, Viktoria ICT samt Sjöfartsverket. Urvalet blev bestämt sett till 
tillgänglighet. 
Ett urval av synpunkter ifrån intervjuerna återges nedan. 
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Lotsar 
Det fanns en nyfikenhet kring GOTRIS innan projektstart, ”spännande”. Initialt 
upplevdes det att GOTRIS gav en låg precision av bekräftade passager, en låg precision 
av beräknade öppningar och en stor osäkerhet överlag vilket gav direkt en låg tilltro till 
systemet. Vidare anges flera skäl till låg tillit till systemet, förutom avsaknaden av 
bekräftade tider, att även om en tid erhållits gav det inte passage. Att det var ett 
ytterligare verktyg att hantera ombord (Anm. Kunde inte integreras under 
försöksperioden i det reguljära lotssystemet/utrustningen) samt att andelen 
fartyg/dygn för närvarande reducerar behovet av ett trafikledningssystem, typ GOTRIS. 
Uppskattat är att systemet ger ökad informationstransparens, att översikten i planering 
ökas och att även det upplevda samarbetet ökat mellan aktörerna. Att man skulle kunna 
göra ytterligare bränslereduktioner och därmed miljövinster ansågs mindre troligt, 
närmast obefintligt, sett till förutsättningar som finns i älven med bland annat 
reducerade hastigheter eller de förändringar som redan gjorts av fartyg och dess 
maskinutrustning. Att tidsåtgången i älven var styrd av att kunna utnyttja ebb och flod 
effektivt vilket också var förväntat av uppdragsgivare. Att man vill ha en tidsmässig 
säkerhetsmarginal till broar som ska passeras eftersom det kan hända så mycket under 
en rutt. Det fanns ett uttryckligt önskemål, närmast ett krav, kring prioritetsordning 
mellan trafikslagen, där ett fartyg ska ha företräde före ett försenat tåg.   

Brooperatörer (GBG) och lotsoperatörer i Kanalcentralen (THN): 
Det fanns ett intresse för hur GOTRIS positivt kunde påverka förutsättningarna för 
sjöfarten och samverkan initialt även om någon var återhållsam. Att få förvarning om 
ankommande fartyg är en fördel. Dessa aktörer är en mellanhand mellan lotsar och 
tågets trafikledare och upplevelsen för dessa som mellanaktör var avsaknaden från 
trafikledarna att vara aktiva för att utvärdera systemet vilket skulle ske genom att dessa 
gav bekräftelse. Att det inte alltid upplevdes att det var en lätt förhandling att få en 
passage för ett fartyg, dvs. en broöppning. Även om det fanns en ”slot” innebar det inte 
per automatik att en passage kunde ske, tåget prioriterades även vid försening. Det 
fanns en uppgivenhet inför situationen då man inte kunde utföra sitt arbete på ett sätt 
som var möjligt. Det valda, parallella systemet upplevdes som tungrott under 
utvärderingsperioden, ett extra system att hantera samtidigt som de gamla rutinerna 
skulle utföras, som att ringa för passage. Lotsoperatörerna upplevde det negativt att de 
var tvungna att manuellt initiera lotsinformationen i GOTRIS-systemet samt att man inte 
kunde göra förbättringar i systemet under provtiden. Önskemål fanns om fast 
prioritetsordning mellan trafikslagen.  

I en av respondentintervjuerna framkom en existerande personlighetsfaktor, avseende 
hur lotsningen (navigeringen) kunde variera mellan de olika lotsarna, som personalen 
var väl medveten om och som inte användes som en faktor under utvärderingen av 
GOTRIS-projektet. 
Det fanns även funderingar kring hur ett GOTRIS i ett längre perspektiv skulle påverka 
deras arbetsplatser/arbeten. 

Trafikledare (Tåg-X) 
Det var en positiv attityd till att använda ett framtida system som GOTRIS men det 
förändrades successivt när pilotprojektet hade initierats. Trafikledarna hade 
uppfattningen att informationen kommit sent med avseende på genomförandet av 
demonstrationsprojektet med GOTRIS. Visserligen hade Viktoria genomfört information 
på arbetsplatsen men alla hade inte kunnat delta på grund av arbetet eller skiftesgången 
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utan hade fått sänd information vilket inte ansågs tillräckligt. Upplevelsen att hantera 
två parallella system, trots insikten att det var för en utvärdering, gav inte tillräcklig 
motivation då de vanliga rutinerna skulle hållas med sedvanliga telefonsamtal från 
brooperatören. De påtagliga fördelarna uteblev, istället för en minskad arbetsbörda blev 
det istället ett extra arbete. Men att kunna ha översikt över trafik och händelser och 
möjligheten till ett ökat samarbete har uppskattats. Om det finns miljöfördelar är det ett 
starkt argument för att använda GOTRIS-systemet även om det finns någon som inte 
tror att det fungerar som motivation. Trafikledarna ansåg sig vara utförare av en begärd 
handling, att ”ge bort” en bro för passage, inte att det kunde uppfattas som ett 
maktutövande när tågen prioriterades. 

Intressenter 
Bland dessa respondenter fanns en hög förväntan på det utvärderade trafiksystemet. 
Det fanns tankar kring kopplingarna till Hisingsbron och att det därmed fanns politiska 
aspekter på detta. Att systemet kanske inte behövs idag men vid en framtida, förändrad 
trafiksituation. Att det också kan påverka yrkesroller i framtiden. En fördel är 
transparensen och informationsöverföringen och att det är användbart för andra 
trafikslag. Det fanns också en insikt i nödvändigheten att fokusera kring 
organisationsaspekter och procedurer mellan aktörerna vilket inte fokuserats i 
projektet. Det fanns en förståelse och support för systemet i den övre management i 
organisationerna men som intressenterna var medvetna om inte förankrats i tillräcklig 
grad hos den operativa personalen som varit studiens huvudpersoner. Förståelsen fanns 
för behovet av ytterligare utveckling av systemet och hur det integreras i respektive 
organisation. Bränsle- och miljövinster med hjälp av GOTRIS-systemet finns olika 
meningar kring i den heterogena gruppen. Från vissa påtalades behovet av att ha ett 
smidigt system för passage i Göta Älv på grund av nödvändigheten att utnyttja högvatten 
vid passage/rutter i havet då tidsutrymmet upplevdes begränsat. Det finns synpunkter 
kring projektgenomförande och introduktion för att få ett positivt bemötande.  

Kap 7 DISKUSSION 
GOTRIS-projektet startar, initierat bland annat av en rättslig dom, då det ska byggas en 
ny Hisingsbro som ska ersätta den nuvarande Göta Älvbron. Det ska eftersträvas att det 
ska finnas ett RIS-system som tar hand om de konflikter som kan uppstå mellan olika 
aktörer, trafikslagen, på land- respektive sjösidan. Varför är det här intressant? Jo ur ett 
organisatoriskt perspektiv är det en upside-down process som ska aktiveras bland 
aktörerna och deras organisationer. En avgränsning görs där lotsar, trafikledare, 
brovakter och kanalcentral blir de som ska delta i utvecklingen av ett nytt RIS-system. 
Men det finns redan ett samverkanssystem som är inarbetat sedan mycket lång tid. Det 
bygger inte på dagens teknik i någon större utsträckning utan består av medmänskliga 
kontakter för att lösa olika typer av transportkonflikter. Det äldre systemet har dock 
nått en gräns vad det gäller tillgänglig resurs i förhållande till kapacitet vilket har byggt 
in en anspänning mellan aktörerna när det gäller tillgänglig tid för passager på Göta Älv 
vid flera broar både för väg- som järnvägsbroar. Det är i den situationen som GOTRIS-
systemet blir ”sjösatt”.  
För att kunna genomföra en utvärdering av demonstratorn var det nödvändigt att göra 
vissa överenskommelser mellan aktörerna. Dessa avsåg att göra förutsättningarna så 
realistiska som möjligt utan att säkerheten skulle åsidosättas eller att all information 
fanns tillgänglig till vissa system eller verktyg däribland att integrera GOTRIS-
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informationen direkt i de speciella lotsdatorerna eller att automatiskt kunna ta del av 
lotsinformation. Det innebar istället att det krävdes manuell inläggning i GOTRIS-
systemet.  Det innebar även att två system skulle användes parallellt, både det gamla och 
det nya, ett extraarbete förutom tidigare arbetsuppgifter. 
En utvärdering av demonstratorn/plattan/”The Living lab” påbörjas först (januari 
2014) i verklig miljö på den södra sträckan, Göteborg-Ström, och därefter nästan ett 
halvår senare på den norra sträckan, Ström-Vänersborg för att avslutas sista veckan i 
september.  
Det fanns ett intresse bland aktörerna inför utvärderingen, ”spännande” betecknades 
det av en lots men det fanns också de aktörer som var mer avvaktande eller rent 
avståndstagande av olika skäl såsom fungerar bra som det är eller tidsmässigt sen eller 
ringa information inför pilotkörningen i Göta Älv. Aktörerna får utbildning/information 
men alla får inte del av den på grund av skiftesgång, endast via sänd information. Alla är 
heller inte vana användare av ny teknik framkommer det senare. 
När demonstratorn tas i bruk förekommer olika typer av tekniska problem med plattan 
framförallt för lotsarna. Användargränssnittet, både hårdvara och mjukvara, fungerar 
inte tillfredsställande, Internetkontakten bryts, informationen upplevs inte korrekt eller 
säker och laddningen av plattan fungerar inte. Därtill kommer svårigheter med att 
placera demonstratorn ombord tillsammans med annan utrustning. 
Trots en information och medvetenhet kring skälet för parallella system bland 
aktörerna kommer det inte att motivera användningen av systemet i någon större grad, 
främst bland trafikledarna, att bekräfta – att en passage kan ske vid en bro, vilket i sin 
tur påverkar informationen i GOTRIS-systemet. Det sker i stor utsträckning en 
”återgång” till det gamla systemet som användes parallellt, anrop via VHF, brovakter och 
lotsoperatörer som ringer upp Tåg-X för att få bekräftat en öppningstid, 
returinformation till lotsen. Viktoria ICT gör olika insatser på olika platser eller genom 
att erbjuda information (brukarråd) som hörsammas av få. Det uppmärksammas av 
aktörerna en skillnad när Viktorias personal finns på plats.  
GOTRIS-systemet kommer att användas, även om passage inte alltid är bekräftad, och i 
september görs särskilda fokusveckor när alla aktörer informeras särskilt för att förstå 
vikten av att överenskomna procedurer ska tillämpas. 
GOTRIS utvärdering innehåller ett urval av både kvalitativ data för flertalet aktörer samt 
olika typer av kvantitativ lotsdata vilket är en fördel då dessa sammantaget bekräftar 
varandra och ger en större förståelse. 
Flertalet av lotsarna har använt sin GOTRIS-demonstrator alternativt som 
webbapplikationen i mobilen däremot har tilltron till systemet sviktat när det inte 
kommit en bekräftelse på föreslagen slottid för passage eller att funktionen eller 
prognosen inte upplevts stämma. Men vid kontroll med hjälp av GOTRIS-systemet har 
passagerna kunnat ske på de obekräftade tiderna. Det är dock stora skillnader i 
upplevelse hur det fungerat för passager mellan den norra respektive södra sträckan. I 
den norra delen har lotsarna uppfattat systemet som avstängt och vid kontroll anges 
flera olika skäl varför inte GOTRIS brukas av trafikledarna.  
Det sker en förändring över tid för lotsarna att dessa är något mer positiva till 
funktionen av GOTRIS-systemet däremot sjunker tilltron för samverkan något över tid 
samtidigt. Men det finns lotsar som anser att systemet inte alls fungerar tillfredställande.  
Lotsarna anser sig fått bättre förståelse för trafikledarnas situation via GOTRIS och att 
det ger dessa en bättre överblick för trafiksituationen.  
Många av lotsarna har använt en högre hastighet än den rekommenderade av vana eller 
för att man inte vill missa en öppning. Det finns några lotsar som följer 
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hastighetsrekommendationerna samt de som använder en lägre hastighet än 
rekommenderat för att vara optimalt. Genom slutintervjuerna framkom det att det fanns 
en personlighetsfaktor med avseende på framförande av fartygen bland lotsarna som 
inte var känd vid utformningen av GOTRIS-systemet och det bör beaktas för framtiden.  
När det gäller GOTRIS funktionalitet använder eller tittar lotsarna på flertalet 
parametrar. Däremot anses följande funktioner ha mindre betydelse; indikerat möte, 
tidtabell waypoints, graf för planerade möten samt positionskarta vilket kanske inte får 
anses som förvånande sett till befintlig informationsutrustning på fartygen.  
För ett GOTRIS-system för framtiden är det mest betydelsefullt att visa nästa planerade 
broöppning (dominerande) tillsammans med visning av bekräftelse för passage och 
planerade tågpassager. 
När det gäller funktionsförbättringar finns det mång olika förslag och ett intresse som 
inte kunde tillvaratas under pågående pilotförsök i tillräcklig grad enligt de inblandade 
aktörerna.  
När det gäller samverkan, och även för framtiden, är det viktigt att alla aktörer är aktiva, 
att det kommer bekräftelser för att bygga upp tilltro kring systemet och att det finns en 
överenskommen prioritetsordning bland trafikslagen som upprätthålls av alla aktörer 
och att informationen är transparent mellan organisationerna. 
När det gäller bokningar och bekräftelser är det uppskattat att kunna hålla rätt 
hastighet, att befinna sig vid rätt tidpunkt vid bron för passage för att kunna ha bättre 
säkerhet (strömmen kan vara ett problem när fartyget är nära en bro), samt att man kan 
spara bunker och miljö. Men det finns också de personer som har åsikten att det är ett 
onödigt arbete med GOTRIS och att det nuvarande systemet fungerar bättre.  
Ett flertal lotsar anser att förutsägbarheten är positiv för både lotsar som tågoperatörer 
vilket också har bekräftats av de senare vid intervjuer. Det kan också innebära mindre 
irritationen på sjöfarten. Det finns dock de lotsar som anser att det inte finns någon 
förutsägbarheten, att det fördröjer och att det är bättre att komma igenom Göta Älv 
snabbt. Även trafikledarna på tåget, men även brovakter och lotsoperatörer via 
iakttagelser, bekräftade att förutsägbarheten inte är så exakt som tågtidtabeller ger sken 
av och förändringar kan ske mycket sent, strax innan passage.  
Hur en passage bekräftas bäst, sker det antingen via att GOTRIS genererar preliminära 
passagetider men att sedan bokningen sker via VHF som idag alternativet är att lotsen 
bokar en passage som Trafikledaren på tåget bekräftar. 
När det gäller reduktion av bränslebehov eller miljöpåverkan är detta faktorer som 
motiverar att använda ett trafikledningssystem som GOTRIS. 
Under projekttiden, dvs under utvärderingen, men även för framtiden om det skulle bli 
upp till 10 fartyg/dygn är samverkan mellan aktörerna absolut det viktigast enligt 
lotsarna.  
Reflektion kring användandet av GOTRIS blir att det är möjligt att använda ett 
trafikledningssystem men att det krävs att vissa förberedelser görs. Det är dels av 
organisatorisk art, att få de olika organisationerna med sina respektive aktörer att 
sträva mot samma mål och ha en fungerande kommunikation dels att GOTRIS måste 
fungera tekniskt bättre och då framförallt den eventuella demonstratorn, för att skapa 
tillit till systemet och att det inte innebär ett extra arbete. 
När det gäller projektgenomförandet bör man inför framtiden överväga hur en eventuell 
introduktion ska ske för att ett trafikledningssystem ska kunna bli ett stöd för parterna. 
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BILAGOR
Bilaga 1, Informationsflöde, Södra sträckan 
Tabell 1: Exempel på informationsflöde, södergående rutt, från Ström till Göta Älvbron.  
 
NR. PLATS TIDPUNKT HÄNDELSE ÖVRIGT 
1 Sluss 6  

Ström/Lilla Edet 
 Lotsbyte  

2 Lilla Edetbron  Öppnas per automatik då 
fartyget går ur sluss 6 

Utryckningsfordon 
(prio-1-larm?) har 
företräde. 

(3)   Beställning lotshämtning 
Tångudden 

Lots 

4 Dösebacka  30 min innan 
Jordfallet 

Lots ropar upp KC och frågar 
om öppning Jordfallsbron 

 

 Stora Viken 10 min innan 
Jordfallet 

Lots ropar upp KC  igen.  

5   KC svarar att man har påbörjat 
öppning 

 

6 Skrotfrag  
(Agnesberg) 

30 min innan 
Marieholmsbron 

Lots ropar upp BO på 
Marieholmsbron för att få 
öppning 

 

 BO kontaktar Tåg-X för att boka 
bron. 

 

BO meddelar lots om 
öppningstid. 

 

7 Tingstadstunneln  Meddelar BO om man behöver 
öppning av Göta Älvbron 

 

8 Rapporteringspunkt 5 Passage 
Götaälvbron 

Skiftar från ch 9 13 på VHF  

 VTS informerar om 
trafiksituationen.  

 

   Konfirmation av lotshämtning 
hos Tångudden vid vald 
tidpunkt 

 

 

 



Bilaga 2 
Exempelbilder 
 
Manual – Introduktion till ”Trafikledningsplatta” 

 

 
  

 
 



Manual – Introduktion till Broförare 

 

 

 
  

 
 



Manual ”Paddan” 

 

 

 
 



Bilaga 3 Södra sträckan, ”löpande” 

 

(3:1 och 3:2) 

 

 

1 
 



(3:3) 

 

(4) Anonymt, se sammanfattning rapport. 

 

  

2 
 



 

 
(7:1 och 7:2) 

 

 

 

3 
 



(7:3 och 7:4) 

 

 

(8) Tabell 1 Stöd från GOTRIS till lotsar repektive lotsars upplevelse av att GOTRIS bidrar till bättre 
samverkan.  
Pilots view on level of support from GOTRIS in their 
operation (southern stretch) 
Period 1-2 (Positive) 3 (neutral) 4-5 (Negative) 
Feb-March 10% 20% 70% 
April-June 20% 24% 55% 
July-August 40% 20% 40% 
September 43% 29% 28% 
Pilots view on how GOTRIS supports collaboration between 
actors (southern stretch) 
Period 1-2 (Positive) 3 (neutral) 4-5 (Negative) 
Feb-March 40% 40% 20% 
April-June 56% 28% 17% 
July-August 60% 20% 20% 
September 50% 20% 30% 

Tabell 1 Pilots view on GOTRIS 
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Bilaga 4 Norra sträckan 

 

 
(3:1 och 3:2) 

 

1 
 



(3:3) 

 

(4) Anonymt, se sammanfattning rapport. 

 

  

2 
 



 

Anonymt, se sammanfattning rapport. 

(7:1) 

 

  

3 
 



(7:2) 

 

 
(7:3 och 7:4)) 
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Bilaga 5 Slutenkät, efter avslutad pilotkörning 

(1:1 och 1:2) 

 

 

(2:1)

  

1 
 



(2:2) 

 

(3) Anonymt, se sammanfattning rapport. 

(4:1 och 4:2) 

 

2 
 



(4:3) 

 

 
 
(5:1) 

 
 
 
(5:2) Anonymt, se sammanfattning rapport. 
  

3 
 



(6:1 och 6:2) 

 
  

4 
 



(6:3 och 6:4) 

 

(7:1) 

 

5 
 



(7:1, fortsättning) 
 

 

 

(7:2) 
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(7:3)

 

 

 

 

(8) Anonymt, se sammanfattning rapport 
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(9:1 och 9:2) 

 

 

(9:3) 
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(10:1) 

 

(10:2 och 10:3) 
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(10:4) 
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Bakgrund

› GOTRIS WP3 
Vilka kommunikationsförutsättningar finns det för
GOTRIS på Göta Älv?

Den täckning och hastighet som marknadsförs idag är teoretisk och som
användaren normalt inte kommer upp i. Många faktorer kan påverka vilken
hastighet du får, exempelvis täckning, din egen utrustning och hur många
som surfar samtidigt i området. Hastigheten varierar ofta mellan olika
användningstillfällen och var man befinner sig. Vi behöver därför ta reda på
vilka kommunikationsförutsättningar som finns efter Göta Älv i verkligheten.
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Mobilnät
Vad erbjuds idag? 

NMT
Net1

GSM / 2G
Tele2, Telia, Telenor 
Tele2 och Telenor samarbetar och slog ihop sina GSM-nät 2012

GPRS/ EDGE 2.5G
Tele2, Telia, Telenor erbjuder GPRS och EDGE via GSM-nät ovan

UMTS 3G nät
Tele2, Telia, Telenor, Tre
Telia och Tele2 samarbetar och har ett gemensamt UMTS-nät. Telia har även ett eget
3G-nät.

Telenor och Tre samarbetar och har ett gemensamt UMTS-nät på 2100 MHz. Utöver
detta bygger Tre ut sitt 3G-nät på 900MHz i hela Sverige, något de gör under egen regi
vilket Telenors kunder inte får ta del av.

LTE 4G nät
Tele2, Telia, Telenor, Tre

Telenor och Tele2 samarbetar och har ett gemensamt LTE-nät.

http://www.pts.se/sv/Privat/Radio/Tackning/Tackningskrav/
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Metod

• Följa med Sjöfartsverkets LOTS Göteborg – Göteborg -
Vänern på fartyg EKEN

• Testa samtliga operatörer
Telia, Telenor, Tele2, Tre, Net1

• Begränsningar
Ett test – resultaten kan variera beroende på olika 
fartyg- och väderförhållanden

• I det stora hela – en god översyn
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Metod

Used in more than 180 countries worldwide, Ascom TEMS 
Investigation is the industry standard tool for troubleshooting, 
verification, optimization and maintenance of wireless networks. 
TEMS Investigation supports all major technologies, making it the 
ideal testing tool at every stage of the network’s life cycle. TEMS 
Investigation has been the leading originator of drive-testing 
features and functions for two decades.

Programvara TEMS Investigation – världsledande
Används för att planera, sätta upp och felsöka nät
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Mätvärden

› Serving Cell RSRP (dBm) –140 ... 25 dBm –
Reference Signal Received Power. Sum of contributions 
from antennas Rx1 and Rx2.

› EV-DO PER Instantaneous (%) 0 ... 100% – EV-DO 
packet error rate, immediate value (no averaging).

› HTTP Browser Download Time 0 ... 172800s –
Time taken by the browser to complete the HTTP 
download.

› TCP Download Average Throughput (kbit/s) 0 ... 
350000 kbit/s – Average throughput for TCP download.

› Ping Roundtrip Time (ms) – Denotes the time 
required for a packet to travel from a source to a 
destination and back.
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Mätresultat ”Worst spot"
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Slutsats

I testet ingår de stora operatörerna Tre, Tele2, Telia och 
Telenor samt Net1.

Testet har genomförts efter Göta Älv från Göteborg till 
Vänern. Professionell mätutrustning har används för att 
ta reda på vilken operatör som ger bäst förutsättning för 
täckning och dataöverföring – för att således ger bäst 
förutsättningar för ett verksamt GOTRIS system. 

Testet resulterade i seger för Tele2 som är snabbast i de 
flesta områden över Göta Älv och dessutom har lyckats 
hålla 4G täckning hela vägen. Det finns områden där 
operatörer gemensamt har dålig täckning (Slide 9).

En begränsning är att testet endast gjordes en gång. För 
att få ett mer säkert resultat bör man göra flertalet tester 
och i flera olika förhållanden som väderlekar och typer av 
fartyg.
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