
 

 
 
 

Vad är projektet Smartförin? 
 
Åbo håller på att utvidgas och tätna mot det nedre loppet av Aura å. Själva Aura å utgör emel-
lertid ett fysiskt hinder som försvårar en effektiv användning av stadsstrukturen. Man borde 
komma över ån. En ny bro vid nedre loppet kan inte byggas och en tunnel blir för dyr. En möjlig 
lösning på detta problem är en ny autonom färja, dvs. Smartförin. 
 
Varför lönar det sig att utveckla en autonom färjetrafik? 
 
Stadsfärjorna utgör en del av Åbos historia och nutid. Fram till 1940 fanns det bara två broar 
över ån, men också två stadsfärjor (övre och nedre Förin). Efter att Martinsbron blev färdig har 
nedre Förin tjänstgjort vid åns nedre lopp. Från Varvstorget mot nedre loppet bildar Aura å dock 
ett hinder som man inte kommer över. Det begränsar möjligheterna att planera nya områden. 
 
 

 
 
 

Dagens Förin har tjänstgjort sedan 1903 och utgör både en sevärdhet för turister och en service 
som gagnar både pendel- och kollektivtrafiken.  
 
Om man vill ha en färja vid det nedre loppet på 2020-talet lönar det sig att på den tillämpa 2020-
talets teknologi – därför Smartförin. Autonom trafik är en av de växande trenderna under årtion-
det och kunde i detta fall erbjuda flera fördelar. Kostnaden för besättningen på färjorna är en be-
tydande post, i synnerhet om önskan är att servicen fungerar dygnet runt och året runt.  
 



Utvecklingen av autonom vattentrafik avancerar i snabb takt, men det finns fortfarande ansen-
liga hinder i vägen för ett totalt förarlöst system. För separata avsnitt finns det redan goda tek-
niska lösningar, men ett enhetligt system är mer komplicerat än summans delar. 
 

 Navigering: sensorer, teletrafik och cybersäkerhet kräver kontinuerlig utveckling. 

 Elektrifiering: Laddningen måste ske snabbt och tryggt. 

 Lagstiftning: total förarlöshet kräver lagändringar.  

 Kommersiella aspekter: autonomi kräver nya försäkringsmodeller.  

 Övrig vattentrafik: övriga aktörer måste kunna förstå att det gäller ett autonomt färdmedel 
och de måste kunna reagera på rätt sätt.  

 Hantering av passagerare: om ingen besättning finns på plats måste människornas sä-
kerhet säkerställas på andra sätt.  

 Nödsituationer: I nödsituationer måste man se till att människorna agerar på rätt sätt.  
 
Väderförhållandena i Åbo ställer särskilt svåra tekniska krav på färjan. Man vet till exempel att 
snöfall och underkylt regn förorsakar avsevärda problem för sensorerna. Färjan måste kunna 
fungera i Åbo under förhållanden med måttligt tjock is, vilket försvårar navigeringen och ökar 
kraven på prestandan. Smartförins kostnadsstruktur förutsätter att färjan normalt inte kräver nå-
gon form av fjärrstyrning, utan fungerar helt utan mänsklig inblandning (färjan ska stå för helau-
tomatiserad transport, L5, uttryckt i biltrafikstermer).   
 
För tillfället finns ingen sådan teknik som uppfyller dessa krav. Det är inte helt säkert att sådan 
teknik ens finns i slutet av år 2020. 
 
Vad behövs för att få en autonom färjetrafik? 
 
I områden kring Åbo finns många företag och forskningsinstitutioner som har anknytning till 
autonom vattentrafik. Nuvarande Förins miljö är en plats där tekniken kan testas kring en redan 
befintlig och ytterst väl fungerande tjänst. Åbo är de facto en naturlig plats att utveckla en auto-
nom stadsfärjeteknik för svåra förhållanden.  
 
Staden vill ta initiativ för utvecklingen och därför satsar Smart and Wise Turku-projektet 400 000 
euro för utvecklingsarbete 2020–2021. Under perioden februari–mars 2020 bildas ett konsor-
tium som planerar och utforma en testbädd kring dagens Förin.  
 
På Förin och kring Förins närmiljö installeras sensorer som en autonom färja kräver. Sensorer-
nas givna data sammanställs, och med hjälp av denna data skapas i realtid en lägesbild av trafi-
ken och förhållandena kring Förin. Utifrån denna lägesbild kan algoritmer skapas som bestäm-
mer när det är tryggt att korsa ån. Själva Förins navigering berörs inte och inte heller färjans 
tjänstgöring.  
 
Avsikten är att mätningarna ska fortgå under två vintrar fram till 2022. Staden är speciellt intres-
serad av sensorernas funktion under svåra väderförhållanden. Enligt en publicerad analys är 
det i praktiken omöjligt att uppskatta hur ofta väderförhållandena ger sensorerna problem – det 
antas dock att det kan hända rätt ofta. Därför är alla data som använts i samband med projektet 
öppna, och forskningsinstitut och företag uppmuntras att ge ut publikationer.  
 
I samband med projektet kommer man även att utveckla en webbapplikation som fungerar i re-
altid och med vilken man visualiserar hot som systemet identifierar i realtid. Syftet med denna 
”se vad AI ser”-applikationen är å ena sidan att skapa förtroende för systemet, och å andra si-
dan att ge en realistisk bild av vilka utmaningar som man ännu står inför. Autonomin sker inte 
av sig själv, utan kräver ännu hårt arbete. 


