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Kort om projektet

Varför?
- Bygga upp en kunskapsbas, identifiera möjligheter och begränsningar samt ta fram nödvändigt 

beslutsunderlag för en eventuell framtida implementation av fjärrlotsning 

Hur?
- Vidareutveckling av konceptet fjärrlotsning som bygger på det tidigare projektet ”Analys av 

förutsättningar och nyttor med ett nytt navigationsstöd från land TRV2019/13352” 
- Bedriva en systemdemonstration av fjärrlotsning till Göteborgs Hamn från trafikcentralen i Göteborg
- Djupare analys av kostnad, risk och miljö inför en framtida realisering av fjärrlotsning.
- Samverka med Transportstyrelsen i ett policylabb och det pågående föreskriftsarbetet gällande lotsning
- Koordinering med andra nordiska länder för att nå så stor internationell likformighet i konceptet som 

möjligt
- En övergripande samhällsekonomisk och företagsekonomisk analys, där konceptet kopplar in i hela 

sjötransportsystemet
- Fortsätta tillvarata de erfarenheter och den metodologi som byggts upp kring fjärrstyrda 

trafikledningstorn inom luftfarten



Genom projektet och systemdemonstrationerna är målen att:

Simulatorförsöken visar att lotsverksamheten kan bedrivas från land för majoriteten av 
farvattnen som där lotsplikt råder, med bibehållen eller förbättrad sjösäkerhet, kommunikation, 
inställelsetid och miljöpåverkan. 

Demonstrationer med parallella lotsar i land och på bryggan visar att tekniken är trovärdig i 
vald testbäddsmiljö med 95% tillgänglighet och med förbättrad arbetsmiljö för lotsarna. 
Systemet är robust och klarar hantera tillfälliga bortfall i kommunikation med fartyget inom 
definierade områden till 100%.

Fartygens navigatörer i simulerade och verkliga tester uppskattar den nya funktionaliteten 
högre än tidigare erbjudna lotstjänst som ett sammanvägt mått. 



Projektets mål är inte att:

Implementera – Detta projekt ska dock ta fram en implementationsplan om förutsättningarna 
visar sig vara lämpliga för implementation [Ekonomisk försvarbara på Företagsekonomisk 
och/eller på Samhällsekonomisk nivå samtidigt som bibehållen eller ökad sjösäkerhet 
säkerställts]. 

Värka för att ersätta samtlig lotsning - Vi tror inte, även vid ett mycket positivt 
projektresultat, att all traditionell lotsning blir ersatt under en överskådlig tid, dock kan dagens 
tillkortakommanden med exempelvis tillgänglighet på vissa områden och rigida 
beställningsregler lösas i de områden där tjänsten eventuellt blir tillgänglig, detta tillsammans 
med en generellt ökad effektivitet i lotsningstjänsten och nya möjligheter för ökat samarbete 
med hamnar och terminaler för ökad effektivitet i transportsystemet.



Projektfakta

Löptid:
• 2022-09-01 – 2025-06-30
Budget:
• Ca 38 mnkr
• 29 mnkr finansieras från 

Trafikverkets Sjöfartsportfölj
• 9 mnkr finansieras av 

Sjöfartsverket 

Partners



Översiktlig tidplan

2018 – 2020 Fas I Positivt besked TrV
2022-06-30

Projektstart 2022-09-01

Q2 2023, Live testbädd
utrustas

2023 Q3 – 2025 Q1
testbäddar i drift

Analyser…

Ansökan om fortsatt 
finansiering

TG 0 Ansökan hos TrV
30:e januari 2021

Simulatortestbädd igång Q4 2022
samt projektering utbyggnad testbäddar färdigt.

Företags- och Samhällsekonomiska samt 
riskanalyser påbörjade 

2024 Q2 – 2025 Q1
Implementeringsstrategi

och 
Utbyggnadsplaner, 

Rapporter mm.

2025 Q3
Beslutsunderlag för beslut

om implementering



AP 5
Testinfrastruktur 

AP 1
Projektledning & 
Kommunikation

AP 2:
Procedurer, Kompetens-
analys & Organisation

AP 4
Riskanalyser och 

föreskrifter

Arbetspaket

AP 3 
Ekonomi och 

aktörsanalyser

AP 6
Systemdemonstrator

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
AP1 SjöVAP2 Chalmers (VTI, LIU ingår)AP3 SSPAAP4 RISE (VTI, LIU, LFV ingår)AP5 SjöV (LiU ingår)AP6 SjöV (LiU ingår)
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