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1. Sjöfart i infrastrukturplaneringen 
Trafikverket har det övergripande ansvaret för den strategiska planeringen och 
utvärderingen av infrastruktursatsningar. När det gäller sjöfart sker planeringen i 
samråd med Sjöfartsverket. Tidigare var planeringen mer fragmenterad då vägverk, 
sjöfartsverk, luftfartsverk och banverk hade trafikslagsspecifikt ansvar. Samlandet av 
det övergripande ansvaret i ett statligt organ kan potentiellt medföra att planeringen 
och utvärderingen av olika infrastrukturinvesteringar genomförs på ett likartat och 
jämförbart sätt.  Den övergripande metod som Trafikverket använder för att bedöma 
olika tänkbara projekt är en samhällsekonomisk analys där ett projekts kostnader vägs 
mot dess nyttor. 

Denna rapport sammanfattar en rad rapporter, från framförallt statliga organ, vilka 
behandlar sjöfartens roll som en del av infrastrukturen, samt lyfter fram centrala 
informationskällor till bakgrundsinformation som är relevant för transport- och 
infrastrukturplanering med sjöfart i fokus. Målet med denna sammanställning är att 
på ett enkelt sätt beskriva olika faktorer som påverkar hur statliga investeringar 
bedöms, påvisa skillnader mellan olika transportslag, samt att redogöra för några av 
begränsningarna i bedömningsgrunden. Slutligen ges exempel, där satsningar på 
sjöfarten bedömts som samhällsekonomiskt lönsamma eller potentiellt lönsamma, 
samt avslutande kommentarer. 

Flytta gods från land-till sjöfart 
Sjöfartsverket rapport (2016) från regeringsuppdraget Analys av 
utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige beskriver förutsättningarna 
för och potentialen i användandet av inlands-, kust- och närsjöfart.  
Persontransporter berörs till viss del men huvuddelen av rapporten ägnas åt att ge 
en bild av möjligheterna att flytta över godstransporter från land- till sjötransport. I 
rapporten återges nuläget för inhemska godstransporter med sjöfart. Enligt denna 
beskrivning är sjöfarten ”kraftigt underutnyttjad i förhållande till tillgänglig 
kapacitet i farleder, slussar och hamnar” (Sjöfartsverket, 2016, s 19). Sjöfartens 
begränsade roll för inhemska transporter ligger alltså inte i underliggande kapacitet, 
utan rapporten pekar på en rad andra anledningar, samt även potentiella lösningar 
för att öka attraktiviteten. Nedan berörs några få, men centrala, punkter från 
rapporten. 

Transportmarknaden beskrivs som en priskänslig marknad där transportpriset är en 
kritisk faktor för att en transportör skall kunna hävda sig. En av de viktigaste 
kostnadsdrivande komponenterna, som belastar sjötransporter av varor är relaterade 
till omlastning, då få producenter eller konsumenter befinner sig i direkt anslutning 
till vatten. Utöver det faktiska priset som betalas för en transport, påverkas valet av 
transportsätt också av egenskaper som transporttid, frekvens, flexibilitet, 
tillförlitlighet och andra godsspecifika behov knutna till transporten. 
Sjöfartstransporter är konkurrensutsatta i alla dessa dimensioner, från både väg och 
järnvägsalternativ, och är typiskt sett attraktiva när man behöver transportera stora 
mängder över långa sträckor och där transporttid och frekvens inte är avgörande. 



Lighthouse 2018                                                      4 

 

En annan faktor som lyfts fram som ett hinder för överflyttning av transporter till 
sjöfarten är att det ”saknas en nationell hamn- och kustsjöfartsstrategi” och att den 
”befintliga kommunala hamnpolitiken kan betecknas som ett särintresse” 
(Sjöfartsverket, 2016, s. 20). Även om transportköparna är priskänsliga så beskrivs 
hamnarnas prissättning som att den kan ha inslag av geografiskt monopol, vilket 
skulle kunna medföra förhöjda priser och minskat utbud jämfört med vad som vore 
önskvärt ur ett nationellt perspektiv. Andra faktorer som framhålls är att det saknas 
samarbeten mellan stat och näringsliv, att Sjöfartsverket har begränsad möjlighet att 
inom befintliga avgiftssystem skapa effektiva styrmedel, att möjligheten till 
marknadsinträde är förknippat med höga trösklar och att utbudet av inhemska 
sjöfartslösningar är begränsat. 

Det finns stordriftsfördelar både i framförandet av fartyg och i hamnverksamhet, 
sammantaget gör det att sjöfarten är attraktiv vid framförallt långväga transporter 
av varor i stora kvantiteter. Detta återges också i nyttjandet av sjöfart för svenska 
import och exportflöden, där 85-90 procent av utrikeshandeln passerar någon 
hamn1, medan lastbilstransporter dominerar inrikes transporter (Sjöfartsverket, 
2016). En av rapportens slutsatser ligger också i linje med detta, då man kommer 
fram till att den största potentialen för att flytta över gods från land till sjöfart 
troligen inte ligger i inlands- eller kustsjöfart, utan i närsjöfart. Alltså, sjöfart som 
inbegriper större godsflöden, både inhemska och till närliggande länder, som 
utnyttjar stordriftsfördelarna.  

Godstransporternas externa kostnader 
 En kostnad kan anses vara extern om den påverkar någon som inte har valt att bära 
den. Externa kostnader är problematiska från ett samhällsekonomiskt perspektiv om 
enskilda aktörer, i sina beslut, inte tar hänsyn till den påverkan de har på andra i 
samhället. Beslut kring transporter kan generera en mängd sådana kostnader, 
exempelvis i form av utsläpp, olyckor, buller eller trängsel. De kostnader som en 
aktör bär och till fullo har beaktat vid ett beslut sägs vara interna. Genom att till 
exempel belägga den som genererar externa kostnader med skatter och avgifter som 
motsvarar dessa kostnader, kan man förmå den som genererar de kostnaderna att ta 
hänsyn till dem vid sina beslut, man säger att den externa kostnaden är 
internaliserad. Icke internaliserade externa kostnader ingår som en del i 
samhällsekonomiska bedömningar av olika infrastruktursatsningar (Trafikverket, 
2016). 

Trafikanalys (2017) redovisar externa kostnader och internaliseringsgrader 
beräknade per tonkilometer för olika transportslag. I Figur 1 visas totala externa 
kostnader som härrör från emissioner, buller, olyckor och infrastruktur. Av de i 
                                                        
1 Förmodligen avses andel av utrikeshandel räknat i ton, som passerar någon hamn.  Det är 
värt att jämföra med Varuflödesundersökningen 2009 (Trafikanalys, 2009) där det anges att 
andelen ankommande sändningar från utlandet som inbegriper enbart sjöfart eller väg i 
kombination med sjöfart, motsvarar cirka 83 procent räknat i ton, men 54 procent räknat i 
värden. 
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figuren redovisade resultaten är de externa kostnaderna högst för godstransporter 
med lastbil, medan sjöfart har de lägsta externa kostnaderna. Genom att flytta ett 
transportarbete på en tonkilometer från lastbil till sjöfart reduceras de externa 
kostnaderna till en tredjedel, grovt räknat, vilket motsvarar en besparing på 0,12 
kronor. Det är dock värt att poängtera att det inte är denna differens som skulle dyka 
upp i en samhällsekonomisk kalkyl, eftersom den även tar hänsyn hur stor del av den 
externa kostnaden som redan är internaliserad via skatter och avgifter. Motsvarande 
besparing av icke internaliserade externa kostnader är cirka 0,04 kronor per 
tonkilometer. 

 

Figur 1 (Källa: Tabell 2.2 i Trafikanalys 2017) Olika transportslags externa kostnader och 
internaliseringsgrad, genomsnittliga värden, kr/tonkm. Sjöfarten har de lägsta externa kostnaderna och 
den högsta internaliseringsgraden, 69%, medan tung lastbil med släp respektive godståg har en 
internaliseringsgrad på 62% respektive 28%. 

Figur 1 illustrerar också att de externa kostnaderna för godståg är ungefär dubbelt så 
höga som för sjöfart och att de externa kostnaderna för lastbilstrafik är dubbelt så 
höga som för godståg. Dessutom att den icke-internaliserade kostnaden för både 
godståg och lastbil är ungefär lika stor som sjöfartens totala externa kostnader. 

Det är värt att notera att Figur 1 skiljer sig från motsvarande figur presenterad i 
Sjöfartsverket rapport från regeringsuppdraget (Sjöfartsverket, 2016, Figur 2 och 
Tabell 2), där sjöfartens externa kostnader är högre och internaliseringsgrad lägre. 
Anledningen är att Sjöfartsverkets rapport baserade sig på värderingar av externa 
kostnader presenterade i Trafikanalys rapport kring transportsektorns 
samhällsekonomiska kostnader från 2016, medan de resultat som presenteras här är 
hämtade från motsvarande rapport från 2017. En viktig skillnad mellan dessa två 
källor berör hanteringen av externa kostnader för emissioner i form av 
luftföroreningar på regional nivå. Baserat på Nerhagen (2016), Vierth (2016a) och 
Nilsson & Haraldsson (2016), har dessa kostnader reviderats nedåt i Trafikanalys 
(2017), vilket framförallt har sänkt värderingen av de externa kostnaderna kopplade 
till sjöfart och samtidigt höjt internaliseringsgraden. Dessa resultat kan användas 
som argument för att sjöfarten är det transportslag som har den högsta 
internaliseringsgraden och om staten har för avsikt att alla transportslag skall 
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internalisera sina externa kostnader fullt ut (100%) så behöver avgifter och skatter 
höjas mer per tonkilometer för godstransporter på järnväg och väg än för sjöfart. Det 
kan även argumenteras att dessa lägre icke internaliserade externa kostnaderna 
behöver beaktas i samhällsekonomiska kalkyler2. Oavsett vilket stärker det sjöfartens 
position om de externa kostnaderna kopplade till godstransporter med sjöfart är 
lägre än man tidigare räknat med. 

 

 

Figur 2 Externa kostnaderna uppdelade efter typ av kostnad, kr/tonkm (Källa: Tabell 2.2 i Trafikanalys 
2017). 

I Figur 2 delas de olika transportslagens externa kostnader upp på dess källor. I 
figuren ser man att utsläpp i form av koldioxid och övriga emissioner (exempelvis 
NOx) dominerar de externa kostnaderna för sjöfart. Tågtransporter är förknippade 
med stora externa kostnader på infrastrukturen, medan tung lastbil med släp 
genererar externa kostnader både i form av emissioner och på infrastruktur. För 
sjöfarten består de internaliserade avgifterna av lots- och farledsavgifter som är 
differentierade efter fartygsstorlek, utsläpp av NOx, transporterat varuslag och vikt. 
Av figuren framstår det som att den huvudsakliga orsaken att införa internaliserade 
avgifter för sjöfarten är dess emissioner av koldioxid och övriga emissioner. 

Resultaten för godstransporter i Figur 1 kan kontrasteras mot de som gäller för 
persontransporter, där färjetrafik har de högsta externa kostnaderna per 
personkilometer och den lägsta internaliseringsgraden. Tåg har de lägsta externa 
kostnaderna per personkilometer, därefter följer buss och bil. En personkilometer 
med bensinbil har ungefär hälften så stora externa kostnader som en 
personkilometer med färjetrafik, och bensinbilen är överinternaliserad (Tabell 2.1 i 
Trafikanalys (2017). Förhållandena i termer av externaliteter och 

                                                        
2 Vilket genomslag de lägre externa kostnaderna, som återgetts här, kommer att få i framtida 
ASEK-rekommendationer återstår att se. Framförallt kan man tänka sig att de skulle kunna 
påverka kostnadsberäkningar för emissioner, men även hanteringen av budgeteffekter i den 
samhällsekonomiska kalkylen för sjöfart, beroende på hur icke internaliserade kostnader 
inkluderas i kalkylen (se exempelvis Trafikverket, 2016, kap. 4.2-4.3). I samhällsekonomiska 
bedömningar som bygger på ASEK 6.0 tillämpas i dagsläget betydligt högre värderingar av 
”övriga emissioner” för sjöfart. 
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internaliseringsgrad för de olika transportslagen är i princip omvända när man 
jämför persontransporter med godstransport. 

Det bör kommenteras att redovisade kostnader för externa effekter inte är huggna i 
sten, vilket skillnaden mellan de kostnader som sammanställts av Trafikanalys (2016 
och 2017) visar prov på, utan de skall ses som skattningar av faktiska kostnader. 
Skattningar som är förenade med osäkerhet. Trafikanalys (2016) konstaterar till 
exempel att olika studier av kostnaderna för utsläpp av CO2 uppvisar stor spridning. 
Eftersom kostnaden för CO2 utgör en stor andel för sjöfarten och än större för 
lastbilstransporterna indikerar det en känslighet i uppskattningen av de externa 
kostnaderna speciellt för de transportslagen. 

Internalisering genom ny farledsavgift från 2018? 
Den nya avgiftsmodell som Sjöfartsverket inför 1 januari 2018 (Creutzer 2017) ska 
täcka Sjöfartsverkets kostnader för att hålla Sveriges sjövägar framkomliga, 
tillgängliga och säkra, dvs kostnader för infrastruktur och säkerhet. Den nya 
modellen innebär en avgiftsökning på 9% från den nuvarande nivån i SJÖFS2016:7, 
Creutzer (2017). Som vi sett i föregående avsnitt och i figurerna 1 och 2 är sjöfartens 
externa kostnader i hög grad internaliserade och den del som inte är det kan kopplas 
huvudsakligen till CO2 och andra emissioner (se Figur 2). Den nya avgiften förefaller 
därför att överinternalisera infrastrukturkostnaderna utan att i högre grad än 
tidigare internalisera de externa miljökostnaderna. Modellen har trots det en 
komponent som är kopplad till miljöprestanda, anlöpsavgiften, som utgör ca 10% av 
avgifterna totalt sett (Creutzer 2017). Anlöpsavgiften kan reduceras ner till en 
tiondel beroende på fartygets miljöklass enligt Clean Shipping Index, CSI, (Clean 
Shipping Index 2017). Beloppsmässigt är reduktionen i nivå med tidigare 
avgiftssystem och Sjöfartsverket skriver att styrningseffekten blir svagare med den 
nya modellen, Creutzer (2017). Just frågan om det är incitament nog för att påverka 
sjöfartens utsläpp utgör basen i kritiken som avgiftsmodellen har fått från bland 
andra Trafikanalys enligt Sjöfartsverkets konsekvensutredning (Creutzer 2017). 
Debatten pågår och konsekvensutredningen konstaterar att miljöstyrningen ska 
genomlysas ytterligare under hösten 2017 och våren 2018 bland annat i samråd med 
Trafikanalys. Trots att den nya avgiftsmodellen träder i kraft 1 januari 2018 förefaller 
det som Sjöfartsverket kommer att fundera vidare på den här delen av avgiften under 
våren 2018 (Ekberg 2017). 

Avgiften kritiseras alltså för att bli ett svagt instrument till miljöstyrning. Grunden 
för den slutsatsen ligger nog främst i att den avgiftsrabatt som kan bli resultatet av 
att uppnå hög miljöklass utgör en relativt liten del av avgiften. En annan del av 
kritiken som Sjöfartsverket nämner i sin konsekvensutredning (Creutzer 2017) är 
viktningen mellan de 5 miljöparametrarna i CSI, utsläpp av koldioxid, kväveoxider, 
svavel & partiklar, andra kemikalier samt förorenat vatten & avfall. I ljuset av vad vi 
diskuterat här, där vi konstaterat att av sjöfartens externa kostnader är det 
miljöparametrarna som utgör den största delen så bör en prisdifferentiering mellan 
fartyg avspegla i vilken grad de bidrar till de externa kostnaderna. Med övervikten av 
CO2 i de externa kostnaderna skulle man kunna argumentera att CSI skulle vikta CO2 
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högre än de övriga fyra som utgör Övriga emissioner i figur2: NOx, utsläpp av 
förorenat vatten, SOx och partiklar samt andra kemikalier från t.ex. bottenfärger. Det 
finns säkert anledning att studera hur väl CSI och dess styrparametrar; fartygsstorlek 
(dwt) och IMO:s Energy Efficiency Design Index (EEDI) och Energy Efficiency 
Operational Indicator (EEOI) fungerar för att ranka olika fartyg i relation till deras 
miljöpåverkan, dessutom hur effektiv drift, slow steaming, ecodriving etc, kan 
avspeglas i CSI eller annat index. Inte desto mindre förefaller incitamenten för 
rederierna att fatta beslut som internaliserar de externa kostnaderna och minskar 
utsläpp (CO2 och Övriga emissioner) begränsade, mer för den begränsade 
avgiftsrabatten än för de enskilda komponenternas inverkan på miljöklass. 

Utveckling av kalkyler för transportövergripande analyser 
I inledningen av denna rapport beskrevs att Trafikverket idag har det övergripande 
ansvaret för infrastrukturplaneringen och för att olika projekt bedöms på likvärdiga 
grunder oavsett exempelvis trafikslag. Tidigare gjordes dessa bedömningar vid 
respektive trafikslags statliga verk. I och med det övergripande ansvaret behöver 
Trafikverket harmonisera och säkerställa att de metoder som används vid de 
samhällsekonomiska bedömningarna faktiskt blir trafikslagsneutrala. Att 
harmonisera och säkerställa att bedömningsgrunden blir jämförbar mellan olika 
typer av projekt kommer att ta viss tid, eftersom det kräver såväl metodutveckling 
som datainsamling. 

För att genomföra en samhällsekonomisk analys av infrastrukturinvesteringar, som 
lever över en lång tid, krävs det att man kan modellera och prognostisera framtida 
transportbehov. Generellt sett kan man säga att det är lättare att modellera 
persontransporter än godstransporter. Det finns flera anledningar till detta, 
exempelvis att relevant data är mer lättillgängligt på persontransportsidan, eller att 
trafiken som individers beslut ger upphov till är ett aggregat av många ”oberoende” 
beslut medan det för godstransporter kan handla om enskilda beslut hos stora 
företag eller transportörer som får ett starkt genomslag och som är svåra att 
prediktera. Med detta som bakgrund kan man förstå att det tidigare Vägverket hade 
relativt sett goda möjligheter att implementera den samhällsekonomiska analysen 
för att bedöma investeringar, eftersom mycket persontransporter sker på väg. Det 
man nu ser exempelvis i Nerhagen (2016), Vierth (2016), Nilsson och Haraldsson 
(2016), Trafikanalys (2016), Vierth mfl (2015), och i Trafikverkets utvecklingsplan för 
metoder och modeller (2017) är att grundläggande insatser görs för att förbättra 
analysmöjligheterna för sjöfart samt godstransporter. 

I granskningen kring statliga investeringar i allmänna farleder (Riksrevisionen, 
2016), beskrivs situationen med trafikverkets planeringsprocess:  

”Dagens planeringsprocess, som infördes 2013, är betydligt mer sammanhållen än 
den tidigare, och mer konkurrensneutral mellan trafikslagen. Processen får också 
sammantaget ses som gedigen i den meningen att det görs grundliga studier av olika 
investeringsalternativ. De åtgärdsvalsstudier som genomförts framstår som 
ambitiösa och i de flesta fall väl genomarbetade. De skillnader som finns i processen 
mellan olika trafikslag synes vara välmotiverade. Sammantaget ger därför denna nya 
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process betydligt bättre förutsättningar för att förverkliga intentionerna om en 
trafikslagsövergripande planering.” 

Riksrevisionen påpekar behovet av att fortsätta med utvecklingen av 
prognosmodeller för framtida transportefterfrågan och att analysen av 
farledsinvesteringar bör nå samma nivå som de för väg och järnväg. Vidare kritiserar 
man inte den samhällsekonomiska kalkylen som sådan, utan pekar snarare på brister 
i transparens kring hur olika investeringsobjekt prioriteras för att ingå i den 
nationella planen, samt hur de prioriteras upp eller ned vid de så kallade 
byggstartsbesluten. Riksrevisionen trycker även på att Trafikanalys i sin 
utvärderande roll bör överväga att genomföra uppföljning av till vilken grad 
investeringsbesluten tar den samhällsekonomiska analysen i beaktande. 

Samgods 
Samgods är Trafikverkets nationella godstransportmodell. Modellen hanterar 
godsflöden för 34 olika varugrupper, mellan Sveriges 290 kommuner och utländska 
regioner. Upplägget är att givet efterfrågematriser, som beskriver mängden gods som 
skall flyttas från en region till en annan, och för de olika varugrupperna, minimera 
den totala logistiska kostnaden i systemet. Den logistiska kostnaden består av 
transportkostnader, lagerkostnader och orderkostnader. Modellen optimerar denna 
kostnad genom att justera sändningsstorlekar, och därmed sändningsfrekvens, val av 
transportkedja, lastfaktorer, samt användning av terminaler och olika typer av 
fordon. Modellen är i dagsläget inte estimerad, utan kalibrerad, vilket gör att man 
inte kan redogöra för någon statistisk säkerhet i modellens parametrar. Vissa 
parametrar har satts så att modellen genererar trovärdiga resultat i ett begränsat 
antal dimensioner. 

En utvärdering av hur väl kalibreringen av Samgods fungerat och en validering av 
modellen i stort har gjorts av Vierth, Karlsson och Westin (2016). Där beskrivs att 
modellen har kalibrerats för att återge: transportarbetet totalt, dess fördelning på 
trafikslagen, lastade/lossade ton per kustområde, och till viss del ruttval. De ger 
också exempel på aspekter, som är viktiga för sjöfarten, som inte hanterats vid 
kalibreringen, modellen är exempelvis inte kalibrerad mot: användning av container 
i sjöfarten, lastade/lossade ton per hamn, fördelning av anlöp per fartygstyp och 
storleksklass samt fyllnadsgrader och tomtransporter. I rapporten diskuteras även 
den metod som använts för att kalibrera modellen, där det visar sig att man använt 
sig bland annat av att justera omlastningskostnader och/eller tider i hamnarna. Ett 
problem med detta förfarande är att man inte bara förändrar kostnadsnivån för att 
skeppa via en viss hamn utan också marginalkostnaden. Resultatet kan bli att 
omlastning i vissa hamnar är orimligt billig jämfört med andra. Jämförelser per 
fartygskategori visar att den kalibrerade modellen överpredikterar antalet ton som 
fraktas med containerfartyg med en faktor 4, medan antal ton med ”övriga fartyg” 
underpredikteras med en tredjedel. Denna snedfördelning får även genomslag på 
antal anlöp med olika fartygsklasser som modellen genererar. När man tittar på den 
geografiska fördelningen mellan de största hamnarna, så överpredikteras 
lassade/lossade ton för framförallt Göteborg, Trelleborg, Malmö och Stockholm, 
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medan man underpredikterar Brofjorden, Helsingborg och Luleå. Studien föreslår att 
lastade/lossade ton per hamn borde vara ett kalibreringsmål, vilket låter mycket 
rimligt med tanke på hamnarnas betydelse för svenskt näringsliv och export. Det är 
stora flöden som borde vara väl representerade. 

En viktig aspekt av Samgodsmodellen som lyfts fram i valideringsstudien, är att 
samgodsmodellen inte hanterar konsolidering mellan olika varugrupper. Inom varje 
varugrupp sker konsolidering, men inte mellan. Eftersom sjöfarten karaktäriseras av 
stordriftsfördelar är konsolidering extra viktigt, då man kan dra nytta av 
stordriftsfördelarna, en aspekt som är speciellt viktig i containersegmentet och för 
RoRo-fartyg, men som modellen inte kan hantera i dagsläget. En annan intressant 
tanke som lyfts i rapporten är möjligheten att modellera fartygsslingor, som även det 
skulle utnyttja sjöfartens stordriftsfördelar, där inhemska fartyg kan agera mer som 
”buss” än ”taxi” för att använda Sjöfartsverkets (2016) beskrivning.  

Trafikverket (2016) indikerar att man vill stärka kopplingen mellan Samgods och 
samhällsekonomiska kalkyler, vilket gör det än mer kritiskt att modellen kan 
representera och prediktera godstransporternas mönster. 

2. Exempel 
Göteborgs hamn 
Trafikverket (2017b) beskriver behov, åtgärder och en samhällsekonomisk analys av 
kapacitetshöjande åtgärder i Göteborgs hamn. De åtgärder som analyseras är dels att 
göra farleden in till Skandiahamnen djupare, samt att förbereda kajerna för anlöp av 
mer djupgående fartyg. I dagsläget kan hamnen inte ta emot de största 
containerfartygen om de är fullastade. Därför utreds möjligheten att öka djupet i 
farled och hamn från 13,5 till endera 16,5 eller 17,5 meter. Figur 3 visar områden i 
Skandiahamnen som behöver åtgärdas. 

 

Figur 3 Område i Skandiahamnen i Göteborg, för vilket åtgärder utretts. (Sjöfartsverket, Trafikverket 
2017). 
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Göteborgs hamn spelar en central roll i svensk utrikeshandel och har utpekats som 
riksintresse av Sjöfartsverket år 2000. I rapporten från Trafikverket (2017b) bedöms 
hamnen hantera gods till ett värde som motsvarar närmare en tredjedel av den 
svenska utrikeshandeln. Men viktigare för den åtgärd som analyseras är att 
containerhanteringen över kaj motsvarar ungefär hälften av den svenska 
containerhanteringen. De nyttor man kan förvänta sig av en djupare farled ligger 
framförallt i besparad transporttid, mindre omlastning och lägre emissioner i och 
med att en djupare farled medger direktanlöp med stora fullastade containerfartyg, 
vilket reducerar behovet av feeder-trafik från andra europeiska hamnar. 
Sammantaget kommer den samhällsekonomiska kalkylen fram till att investeringen 
är lönsam, med en nettonuvärdeskvot kring 3, d.v.s. för varje investerad krona 
genereras nyttor motsvarande fyra kronor.     

Distribution via inre vattenvägar 
Ett annat exempel är Sjöfartsverkets studie av användandet av inre vattenvägar i 
Mälaren och Stockholm för distribution av flytande bränslen (Sjöfartsverket 2016b, 
se också Vattenvägen - den intermodala pusselbiten, Garme et al 2017). Bakgrunden 
till studien är att två centralt belägna hamnar med bränsledepåer i Stockholm, Berg 
och Loudden, planerats att läggas ned. Dessa två hamnar har försett stora delar av 
Stockholms län med bränsle. I rapporten analyserar man därför ett fall där Södertälje 
hamn får agera som omlastningshamn, och där bränslet sedan transporteras via 
lastbil vidare ut i länet. Alternativet är att använda sig av de inre vattenvägarna för 
att distribuera bränsle nordväst via Mälaren, samt via Stockholms inre vatten. 

Studien skall inte ses som en fullständig samhällsekonomisk analys, utan studerar 
potentialen i användandet av inre vattenvägar, eftersom man inte beaktar eventuella 
kostnadsposter för att realisera det undersökta transportupplägget. Bedömningen 
som Sjöfartsverket (2016b) gör, är att alternativet där man använder inre 
vattenvägar istället för lastbilstransporter skulle generera nyttor till ett värde av 41-
46 miljoner kronor per år. 

Containerskyttel Göteborg-Vänersborg 
I rapporten Vattenvägen - den intermodala pusselbiten (Garme et al 2017) som är 
bakgrunden till föreliggande rapport beskrivs Avatar Logistics 
demonstrationsprojekt för containertrafik mellan Göteborg och Vänersborg. Den 
praktiska demonstrationen genomfördes under vinterförhållanden i början av mars 
2017 (Lantz 2017). I den samhällsekonomiska analys som genomfördes av M4Traffic 
(M4Traffic 2017) framkommer att kostnader för bogserbåt och pråm samt 
omlastningskostnader resulterade i att sjötransporten inte kunde påvisas att vara 
samhällsekonomiskt fördelaktig jämfört med jämförelsealternativet, renodlad 
lastbilstransport.  

M4Traffic analyserar också ett utredningsalternativ med fartyg, i stället för pråm-
bogserbåtslösningen i demonstrationen. Det scenariot uppvisar väsentligt lägre 
kostnader än lastbilsalternativet, detta trots att kostnaderna för lastning och 
lossning alltjämt är högre, men lösningen förutsätter investeringar i ett 
distributionscenter på Vargön,  
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I analysen har inte påverkan på trängsel eller transportsystemets robusthet prissatts. 
Rapporten kommenterar att investeringarna och samordningen av 
distributionscenter eller logistikcenter i anslutning till hamnarna, förutsättningarna 
för utredningsalternativ med IVV-fartyg, kräver samordning och engagemang från 
kommuner med hamnar. Dessutom att möjligheten att använda vattenvägarna 
behöver bli känd hos transportörer och varuägare. Det senare förutsätter sannolikt 
det förra och den hamnstrategi som Sjöfartsverket/Trafikverket framhåller 
(Sjöfartsverket 2016) verkar ligga i linje med M4Traffics analys. 

Avatar Logistics ser i sin utvärdering, som bland annat bygger på återkoppling från 
involverade hamnar, terminaler, kommuner och åkerier, möjligheter med 
containerskyttel på Göta Älv och skriver i sin rapport att man avser att etablera 
linjen under en tvåårsperiod. Man ser ett intresse från kundernas sida att flytta 
transporter från väg till köl och under initieringsperioden finns garantier för vissa 
volymer från kundernas sida. Dessutom diskuteras infrastrukturinvesteringar från 
kommunalt håll i form av biogasdistribution som kan leda till att hela logistikkedjan 
(kombinationen av pråm eller IVV-fartyg och lastbilar) kan nyttja biogas som 
drivmedel. 

3. Avslutande kommentarer 
Sjöfarten karaktäriseras av stordriftsfördelar, både i framförandet av fartyg och i 
hamn. Därför verkar det vettigt med en nationell hamnstrategi som Sjöfartsverket 
saknar (Sjöfartsverket, 2016). Om hamnarna tillämpar någon form av 
monopolprissättning, som antyds av Sjöfartsverket (2016), kan detta vara en form av 
marknadsmisslyckande (marknadsmisslyckande är vad som motiverar 
samhällsekonomiska kalkyler!). I så fall kan det finnas anledning att titta på om man 
skulle införa incitament för att få hamnarna att agera på ett mer 
samhällsekonomiskt lönsamt sätt. 

Till hamnstrategi kan man kanske koppla logistikcenter och utveckling av 
samordning i vidare mening. Potential kan ligga i effektivare omlastning och att i 
högre utsträckning arbeta med transportkedjan som helhet från dörr till dörr. 

Man kan också fundera på hur vi definierar infrastruktur. När det gäller spårburen 
kollektivtrafik är det inte ovanligt med en offentlig ägare av spår och tåg men att 
driften är upphandlad. Med den politiska viljan att flytta gods från väg till köl kan 
man i alla fall som tankefigur spekulera kring kollektivtrafik för gods, slingor på de 
inre vattenvägarna (Göta Älv, Vänern och Mälaren) och kanske längs kusten och i 
närområdet. Där stat, kommun eller regioner samverkar kring farleder, hamnar och 
terminaler och dessutom äger fartyg. En poäng är att ansvaret för teknisk utveckling 
för att förbättra sjöfartens miljöprestanda hamnar hos den som vill se 
överflyttningen.  

Just det faktum att den lilla enheten lastbil är relativt billig och rimlig att skriva av 
på några års sikt gör det möjlig även för ett litet åkeri att ta investeringen för att 
expandera eller etablera sig på en ny marknad. Att göra på motsvarande sätt för 
sjöfart där fartyget har en livstid på i storleksordningen 30 år, kräver ett så mycket 
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större risktagande att antalet aktörer som kan ta det steget är mycket begränsat. 
Dessutom är det troligt att de transportupplägg som ligger närmast till hands 
sannolikt bara kan nå en acceptabel ekonomisk risknivå om man använder gammalt 
tonnage och därmed blir inte de miljömässiga vinsterna så stora, om alls några. 

När man bedömer sjötransporter gäller det att vara extra vaksam. Åtgärder kan ha 
relativt små kostnader men stort genomslag eftersom stora godsflöden går med 
sjötransporter via hamnarna. En mycket liten andel av infrastrukturinvesteringarna 
har planerats att riktas till sjöfarten (Sjöfartsverket 2016), vilket väcker frågan: är 
sjöfarten dålig, eller är beslutsunderlaget dåligt? Ett möjligt svar är: ingetdera! Det 
finns ett flertal exempel på investeringar som bedömts som samhällsekonomiskt 
lönsamma (Riksrevisionen 2016, Trafikverket 2017b, Vierth mfl 2015), men som 
ännu inte genomförts. Riksrevisionen (2016) ställer sig snarare frågande till 
prioriteringen av olika projekt och om den samhällsekonomiska analysen verkligen 
har det genomslag som den borde. Riksrevisionen uttrycker också att det är något 
som Trafikanalys bör överväga att följa upp i sin utvärderande roll. 

Internaliserande skatter syftar till att via priser justera beteenden på ett sådant sätt 
att aktörer tar hänsyn till de externa kostnader deras beslut genererar. För sjöfarten 
består enligt Trafikanalys (2017) sjöfartens externa kostnader till en mycket stor del 
av kostnader orsakade av emissioner. Genom att differentiera farleds- och 
lotsavgifter kan dessa externaliteter till viss del internaliseras. Avgifterna är idag 
framförallt kopplade till fartyget i sig och inte till själva framförandet. Det betyder 
att avgifterna möjligtvis kan påverka vilka typer av fartyg som framförs, men att 
exempelvis det sätt som de framförs på inte påverkar hur stora avgifter som betalas. 
Eftersom emissioner är kopplade till förbränning av bränsle, vore det av intresse att 
påföra styrande avgifter eller skatter som är mer direkt kopplade till själva 
förbränningen. Då ett fartygs förbränning av bränsle är kopplat till den hastighet 
som det framförs i, skulle en sådan koppling kunna generera avväganden av typen, 
kör saktare (längre transporttid), spara bränsle och betala mindre i skatt (lägre 
bränslekostnad och skatt). Utöver själva förbränningen avgörs även de externa 
kostnaderna av emissioner av var utsläppen sker (Nerhagen, 2016), utsläpp av 
tillexempel partiklar medför större kostnader om de sker i befolkningstäta områden, 
vilket skulle kunna utgöra grund för differentiering av avgifter och/eller externa 
kostnader i den samhällsekonomiska analysen. 

Av de externa kostnaderna inom transportsektorn har vi sett att sjöfarten har hög 
internaliseringsgrad som med de högre farledsavgifterna (från 2017) bör vara nära 
100%. Jämfört med transport med tåg och tung lastbil är de externa kostnaderna 
nästan dubbelt så höga för transport på järnväg och drygt gånger 3 högre för 
lastbilsalternativet. Sett till icke-internaliserade kostnader, dvs de som får bäras av 
någon annan och syns i den samhällsekonomiska kalkylen, är de för både väg- och 
järnvägsalternativen ungefär lika stora som sjöfartens totala externa kostnader sett i 
kr/tonkm. Nu kan ju inte alla transporter gå på köl och tid och kostnader för 
omlastning och dåligt utvecklad samordning (tolkning av Sjöfartsverkets efterfrågan 
av ”Nationell hamn- och kustsjöfartstrategi”, Sjöfartsverket (2016)) kan försvåra 
överflyttning från väg till köl. 
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Sjöfartens externa kostnader för godstransporter är, som vi sett, huvudsakligen 
internaliserade. Om man bryter upp kostnaderna förefaller infrastrukturkostnaderna 
vara överinternaliserade på bekostnad av kostnaderna för framförallt CO2 och andra 
förbränningsrelaterade emissioner. Vi konstaterar att den pågående debatten kring 
den nya modellen för farledsavgifter, som införs första januari 2018, till stor del 
handlar om att incitamenten att minska de externa kostnaderna från 
förbränningsrelaterade utsläpp inte blir särskilt starka i den nya modellen. Med 
tanke på osäkerheter kring värderingen av kostnad för speciellt CO2 (Trafikanalys 
2016) som är den största av sjöfartens (och för övrigt alla transporters externa 
kostnader) borde det ligga i statens intresse att använda internaliserande skatter och 
avgifter för att tydligt uppmuntra energi- och bränslebesparande, teknisk utveckling 
och drift. 

Vi kan konstatera att Trafikverkets strategiska planeringsprocess för infrastruktur 
som infördes 2013 och utvecklingsplanen för att förbättra analysmöjligheterna 
utvecklas mot konkurrensneutralitet mellan transportslagen. I sammanhanget är det 
värt att igen framhålla att Riksrevisionen (2016) uppfattar den samhällsekonomiska 
analysen som trovärdig men ställer sig frågande till hur och i vilken utsträckning 
analyserna verkligen används som underlag i beslutsprocesserna. 
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