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Referat 

Syftet med rapporten är att identifiera och så långt som möjligt kvantifiera de policyrelevanta (externa) 

kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för användningen av den statliga sjö-

infrastrukturen och de externa kostnaderna som sjötransporterna ger upphov till. De (interna) 

marginalkostnaderna för personal, bränsle, avskrivningar med mera beräknas inte.   

Marginalkostnaderna relaterade till underhåll av farlederna och trängsel bedöms som negligerbara och 

kunskapen avseende buller och övriga marina externa kostnader anses vara för begränsad för att kunna 

kvantifiera de relevanta samhällsekonomiska marginalkostnaderna.  

De samhällsekonomiska marginalkostnaderna relaterade till lotsning och isbrytning bygger på 

uppgifter från Sjöfartsverket för 2014 (lotsning) respektive 2010–2015 (isbrytning). De samhälls-

ekonomiska marginalkostnaderna för luftföroreningar (på regional nivå), som passagerar- och 

lastfartygen såväl som lotsbåtar och isbrytare ger upphov till, tas fram genom att beräkna bränsle-

förbrukningen och mängden emissioner och att tillämpa Impact Pathway ansatsen. Kostnaderna för 

växthusgaser baseras, som för de andra trafikslagen, på Carlén (2014). Beräkningen av de samhälls-

ekonomiska marginalkostnaderna för olyckor baseras på Transportstyrelsens olycksdatabas för 

perioden 1985-2014 och monetära värderingar av dödsfall och skadade. Olika utvecklingsbehov 

identifieras.  

Sjöfartsverkets intäkter av lots- och farledsavgifter täcker 76 procent respektive 90 procent av de 

beräknade årliga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning, isbrytning, olyckor, 

luftföroreningar på regional nivå och växthusgaser. Vi ser ett behov av att på detaljnivå studera hur de 

framtagna kostnadsskattningarna kan användas för att göra styrmedlen för sjötransporter och hela 

transportsektorn effektivare.  
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Abstract 

The report aims to identify and as far as possible, quantify the policy-relevant (external) short-term 

marginal social costs of the use of the national maritime infrastructure and the external costs that 

maritime transport cause. The (internal) marginal costs of personnel, fuel, depreciation, etcetera are 

not calculated. 

The marginal social costs related to the maintenance of the fairways and congestion are assessed to be 

negligible and knowledge regarding noise and other marine external costs are considered too limited to 

be able to quantify the relevant marginal social costs. The marginal social costs related to piloting and 

icebreaking are based on data from the Maritime Administration for 2014 (piloting), and 2010−2015 

(icebreaking). The marginal social costs of air pollution (at the regional level) caused by passenger 

and cargo ships as well as pilot boats and icebreakers, have been derived by calculating the fuel 

consumption and the amount of emissions and applying the Impact Pathway approach. The costs of 

greenhouse gases are, as for the other modes of transport, based on Carlén (2014). The calculation of 

the marginal social costs of accidents is based on the The Swedish Transport Agency’s accident 

database for the period 1985−2014 and the monetary values of deaths and injuries recommended by 

the Swedish CBA guidelines. Different needs for development are identified. 

The Maritime Administration’s revenues of pilot fees and fairway dues in 2014, cover 76 percent, 

respective 90 percent of the calculated marginal social costs of pilotage, icebreaking, accidents, air 

pollution (at the regional level) and greenhouse gases. We see a need to study in detail how the cost 

estimates can be used to make the policy measures for maritime transport and in the entire transport 

sector more efficient.  
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Förord 

Regeringen har gett VTI i uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om person- och 

godstrafikens samhällsekonomiska marginalkostnader. Första etappen redovisades 2014; denna 

rapport ingår i andra etappen som redovisas 1 november 2016. Rapporten avser sjötrafikens 

policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnader.   

Inge Vierth har tagit fram rapporten under första halvåret 2016. Ett stort tack går till Katarina Händel 

för värdefulla bidrag som hon tog fram inom ramen för ett myndighetsbyte mellan  Sjöfartsverket och 

VTI. Ett tack även till kollegorna Magnus Landergren och Johanna Jussila Hammes som har 

sammanställt olycksdata respektive översatt finska texter. Författaren tackar även Lennart Forsström, 

Jimmy Rosander, Ulf Gullne, Tomas Årnell och Malin Fastland på Sjöfartsverket för samman-

ställningen av kostnadsuppgifter för lotsning och isbrytning samt Patrik Jönson och Mikael Hellgren 

på Transportstyrelsen för stödet avseende olycksstatistiken. Ett tack går även till Henrik Holm och 

Axel Andersson på SSPA för framtagningen av AIS-baserade underlag. Ett tack till Henrik Swahn och 

Peter Andersson som lämnade synpunkter till en tidigare version av rapporten och Taneli Antikainen, 

som granskade en tidigare version av rapporten och levererade material som beskriver finska lösningar 

på området. Slutligen ett tack till Hanna Lindgren och Eva Åström som har språkgranskat rapporten.  

 

Stockholm, november 2016 

 

Inge Vierth 

Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 

Granskningsseminarium genomfört 31 augusti 2016 där Taneli Antikainen, Finska Trafikverket, var 

lektör. Inge Vierth har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Mattias 

Haraldsson har därefter granskat och godkänt publikationen för publicering 10 oktober 2016. De 

slutsatser och rekommendationer som uttrycks är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis 

myndigheten VTI:s uppfattning. 

 

Quality review 

Review seminar was carried out on 31 August 2016 where Taneli Antikainen, Finish Transport 

Agency, reviewed and commented on the report. Inge Vierth has made alterations to the final 

manuscript of the report. The research director Mattias Haraldsson examined and approved the report 

for publication on 10 October 2016. The conclusions and recommendations expressed are the author’s 

and do not necessarily reflect VTI’s opinion as an authority. 
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Sammanfattning 

Sjöfartens policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnader  

av Inge Vierth (VTI) 

 

Syftet med rapporten är att identifiera och så långt som möjligt kvantifiera de policyrelevanta (externa) 

kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för användningen av den statliga 

sjöinfrastrukturen och de externa kostnaderna som sjötransporterna ger upphov till. De (interna) 

marginalkostnaderna för personal, bränsle, avskrivningar, med mera, beräknas inte.   

Marginalkostnaderna relaterade till underhåll av farlederna och trängsel bedöms som negligerbara och 

kunskapen avseende buller och övriga marina externa kostnader anses vara för begränsad för att kunna 

kvantifiera de relevanta samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Här ser vi utvecklingsbehov. 

Olika metoder har använts för att ta fram de samhällsekonomiska marginalkostnaderna och underlag 

för differentierade avgifter och andra styrmedel. Kostnaderna relaterade till lotsning och isbrytning 

bygger på uppgifter från Sjöfartsverket för 2014 (lotsning) respektive 2010–2015 (isbrytning). Vi ser 

ett behov av att detaljstudera vilka drifts- och underhållskostnader som är trafikberoende och behöver 

inkluderas i beräkningen av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning och isbrytning.  

De samhällsekonomiska marginalkostnaderna för luftföroreningar (på regional nivå), som passagerar- 

och lastfartygen såväl som lotsbåtar och isbrytare ger upphov till, har tagits fram genom att beräkna 

bränsleförbrukningen och mängden emissioner samt genom att tillämpa Impact Pathway ansatsen (se 

Nerhagen (2016)). De samhällsekonomiska marginalkostnaderna för växthusgaser baseras, som för de 

andra trafikslagen, på Carlén (2014).  

Beräkningen av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för olyckor baseras på Transport-

styrelsens olycksdatabas för perioden 1985−2014 och ASEK:s monetära värderingar av dödsfall och 

skadade. Vi ser behov av att kvalitetssäkra definitioner i olika databaser. En koppling till AIS-data 

(Automatic Identification System), som bland annat gör det möjligt att följa fartygens rörelser, är 

önskvärd.  

Tillgången till AIS-data ger helt nya möjligheter att beräkna samhällsekonomiska marginalkostnader, 

identifiera relevanta differentieringar, analysera styrmedel och följa upp uppsatta mål. Vi har använt 

AIS-data för att beräkna de i Sveriges sjöterritorium genomförda fartygskilometer och bränsle-

förbrukning uppdelade på åtta fartygskategorier (och åtta storlekar inom varje kategori) och tagit fram 

flödeskartor som visar hur fartygskategorierna rör sig i Sveriges sjöterritorium.  

Mot bakgrund av att nya tekniska lösningar för att minska luftföroreningar och växthusgaser har 

utvecklats och utvecklas, ser vi ett behov och stora möjligheter att förfina de inom ramen för denna 

rapport framtagna beräkningarna avseende användningen av nya bränslen, emissionsfaktorer, 

hastigheter, med mera. 

De samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning, isbrytning, olyckor och växthusgaser ligger 

ungefär på samma nivå som i Trafikanalys senaste sammanställning. Trafikanalys kostnader för 

luftföroreningar på regional är två till tre gånger så höga som VTI:s kostnader. De av VTI framtagna 

kostnadsskattningarna ligger i linje med tidigare i Sverige (Sjöfartsverket, 2002) och Europa (Ricardo, 

2014) framtagna skattningar.  

Tabellen nedan visar att Sjöfartsverkets intäkter av lots- och farledsavgifter täcker 76 procent 

respektive 90 procent av de beräknade årliga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning, 

isbrytning, olyckor, luftföroreningar på regional nivå och växthusgaser.  
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Beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader i Sveriges sjöterritorium och Sjöfartsverkets 

avgiftsintäkter per år. 

 Samhällsekonomiska 
marginalkostnader (2014 års priser) 

Farleds- och lotsavgifter 2014  

Lotsning   166 miljoner kr   

Isbrytning 95−70 miljoner kr   

Olyckor 85–207 miljoner kr  

Luftföroreningar på regional nivå  477−572 miljoner kr  

Växthusgaser  731 miljoner kr  

Summa  1 554 −1 846 miljoner kr 1 400 miljoner kr 

 

Vi ser ett behov av att på detaljnivå studera hur de framtagna kostnadsskattningarna kan användas för 

att göra styrmedlen för sjötransporter och hela transportsektorn effektivare. Detta gäller utformningen 

av lots- och farledsavgifterna. Med hänsyn till trenden mot (semi)privata lösningar för hamnar, 

lotsning och isbrytning, behöver även denna typ av lösningar studeras närmare.  
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Summary 

 The policy relevant maritime marginal social costs 

by Inge Vierth (VTI)  

 

The report aims to identify and as far as possible, quantify the policy-relevant (external) short-term 

marginal social costs of the use of the national maritime infrastructure and the external costs that 

maritime transport cause. The (internal) marginal costs of personnel, fuel, depreciation, etcetera, are 

not calculated. 

The marginal social costs related to the maintenance of the fairways and congestion are assessed to be 

negligible and knowledge regarding noise and other marine external costs are considered too limited to 

be able to quantify the relevant marginal social costs. Here we see a need for further development. 

Various methods have been applied to calculate the marginal social costs and the basis for 

differentiated tariffs and other policy instruments. The costs related to piloting and icebreaking are 

based on data from the Maritime Administration for 2014 (piloting), and 2010−2015 (icebreaking). 

We see a need to study in detail which operational and maintenance costs that are traffic-dependent 

and need to be included in the calculation of the marginal social costs of piloting and icebreaking. 

The marginal social costs of air pollution (at the regional level) caused by passenger and cargo ships 

as well as pilot boats and icebreakers, have been derived by calculating the fuel consumption and the 

amount of emissions and applying the Impact Pathway approach (see Nerhagen (2016)). The marginal 

social costs of greenhouse gases are, as for the other modes of transport, based on Carlén (2014). 

The calculation of the marginal social costs of accidents is based on the The Swedish Transport 

Agency's accident database for the period 1985−2014 and the monetary values of deaths and injuries 

recommended by the Swedish CBA guidelines (ASEK). We see the need to assure the quality 

definitions in different data bases. A link to the AIS (Automatic Identification System) data, which 

allows to follow the ships' movements, is desirable. 

The availability of AIS data provides new possibilities to calculate the marginal social costs, identify 

relevant differentiations, analyze policy measures and monitor targets. We have used AIS data to 

calculate ships kilometers and fuel consumption in Swedish territorial waters, broken down into eight 

categories of ships (and eight size classes in each category) and produced maps charts showing how 

the categories of vessels moving in Swedish waters. 

In the light of the fact that new technical solutions to reduce air pollution and greenhouse gases caused 

by sea transports, we see a need and great opportunities to refine the calculations in this report 

regarding the use of new fuels, emission factors, speeds etcetera. 

The marginal social costs of piloting, icebreaking, greenhouse gases and accidents are approximately 

at the same level as in Transport Analysis’s latest compilation. Transport Analysis’s marginal social 

costs of air pollution (at regional level) are two to three times higher than VTI: s costs. The marginal 

social costs calculated by VTI are in line with earlier Swedish (Swedish Maritime Administration, 

2002) and European (Ricardo, 2014) studies.  

The table below shows that the Maritime Administration revenues of pilot fees and fairway dues in 

2014, cover 76 percent respective 90 percent of the calculated marginal social costs of pilotage, 

icebreaking, accidents, air pollution (at the regional level) and greenhouse gases. 
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Calculated marginal social costs in Swedish territorial waters and revenues from fairway dues and 

pilot fee revenues per year. 

 Marginal social costs (2014 year’s 
prices)  

Revenues from fairway dues 
and pilot fees 2014  

Piloting  166 million SEK   

Icebreaking 95−170 million SEK   

Accidents 85–207 million SEK   

Air pollution (regional level)  477−572 million SEK   

Greenhouse gases 731 million SEK   

Total 1 554 −1 846 million SEK  1 400 million SEK  

 

We see a need to study in detail how the cost estimates can be used to make the policy measures for 

maritime transport and in the entire transport sector more efficient. This applies to the design of the 

pilot fees and the fairway dues. Given the trend toward (semi) private solutions for ports, piloting and 

icebreaking, we also see a need to study this type of solutions more closely. 
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1. Inledning 

Regeringen har gett VTI i uppdrag att ta fram och uppdatera kunskapsunderlag om trafikens policy-

relevanta samhällsekonomiska kostnader, N2015/533/TS. Första etappen redovisades 1 november 

2014 (Nilsson & Johansson, 2014). Regeringsuppdraget omfattar person- och godstransporter med 

samtliga trafikslag. Målsättningen är att beräkna de policyrelevanta1 kortsiktiga samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna för användningen av den statliga infrastrukturen och de externa kostnaderna som 

transporterna ger upphov till. Denna rapport ingår i andra etappen som redovisas 1 november 2016 och 

är, på motsvarande sätt som Mellin & Creutzer (2014) i första etappen, underlagsrapporten för 

sjötransporter.  

Marginalkostnader är kostnader som uppstår till följd av att ett fartyg seglar ytterligare en kilometer. 

Regeringsuppdraget avser de kortsiktiga marginalkostnaderna som, i motsats till långsiktiga 

marginalkostnader, utgår ifrån den befintliga infrastrukturen och befintlig utrustning som lotsbåtar och 

isbrytare. Inom projektet beräknas de externa marginalkostnaderna, dvs. sådant som trafikanterna inte 

betalar för, om det inte beskattas, och därför inte beaktar när de reser och transporterar gods. De 

(interna) marginalkostnaderna för personal, bränsle, avskrivningar mm beräknas inte.   

Svensk transportpolitik har målsättningen att internalisera de externa samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna och därmed styra mot en samhällsekonomiskt effektiv användning av 

infrastrukturen. Kvantifieringen av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna ska ge underlag för 

politiska åtgärder som bl. a. syftar till att  justera avgifter och skatter så att de motsvarar de 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Som ett skäl för regeringsuppdraget anges ”att frågan om 

rättvis och effektiv prissättning av transporter kräver fortsatt arbete avseende att uppdatera forskning 

och data i syfte att bättre belysa transporternas samhällsekonomiska kostnader” (Regeringen, 2015).  

De institutionella förutsättningarna skiljer mellan väg och järnväg å ena sidan och luft- och sjöfart å 

andra sidan. Ett skäl är att olika finansieringsmodeller används för väg och järnväg respektive luft- och 

sjöfart. Eftersom både luft- och sjöfart genomförs i en internationell kontext beskattas vare sig 

flygbränsle eller bunkerolja.  

Beräkningen av de policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnaderna för sjötransporter är inte 

en ren svensk angelägenhet; den behöver t ex anpassas till de befintliga organisatoriska strukturerna 

eftersom det finns olika möjligheter att internalisera de externa kostnaderna och olika nationella och 

internationella aktörer är berörda. Sjöfartsverket (2003a) skiljer mellan i) hamnverksamhet, inklusive 

fartygs verksamhet under hamnuppehåll, ii) sjöfart mellan svensk hamn och Sveriges territorial-

vattengräns2 och iii) sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium eventuellt uppdelat på sjöfart på Sverige 

och transitsjöfart.  

Sjöfartsverkets kostnader för handelssjöfarten ska i princip täckas av de avgifter som handelssjöfarten 

betalar. Frågan om Sjöfartsverkets kostnader täcks av dessa brukaravgifter bör hållas isär från frågan 

om brukaravgifterna täcker de kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna som 

handelssjöfarten ger upphov till.3 Denna rapport lägger tyngdpunkten på den senare frågeställningen 

                                                      

1 I många fall avgiftsrelevanta  

2 Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten (insjöar, vattendrag och kanaler, hamnar mm) och territorialhavet 

(utanför Sveriges landområden och inre vatten belägna vattenområdet med en bredd av tolv nautiska mil eller 22 

224 meter). Det begränsas mot det fria havet eller annan stats territorium av territorialgränsen. För detaljer se 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1966374-om-Sveriges-

sjo_sfs-1966-374/. Sveriges ekonomiska zon är större och omfattar det havsområde utanför territorialgränsen 

som regeringen föreskriver. Se https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921140.htm. 

3 Aspekten diskuteras i kapitel 8 i Nilsson & Johansson (2014). 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1966374-om-Sveriges-sjo_sfs-1966-374/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-1966374-om-Sveriges-sjo_sfs-1966-374/
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och beräkningen av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna som uppstår mellan hamn och 

territorialvattengräns och Sjöfartsverkets avgifter.  

Syftet med rapporten är att identifiera och så långt som möjligt kvantifiera de policyrelevanta 

kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnader som sjötransporterna ger upphov till, att beräkna 

till vilken grad kostnaderna är internaliserade via avgifter och hur de beräknade samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna kan användas inom politiken, främst för att förbättra prissättningen. Slutligen 

specificeras forsknings- och utvecklingsbehoven på området.  

De samhällsekonomiska marginalkostnaderna beräknas  

- för person- och godstransporter till sjöss men inte för fiskebåtar, fritidsbåtar, polisär eller 

militär verksamhet m.m.  

- så långt som möjligt för fartyg som anlöper svenska hamnar i Sveriges sjöterritorium, där 

Sverige har rådighet att införa/ändra avgifter.    

- så långt som möjligt för år 2015, för att kunna ta hänsyn till de sedan 2015-01-01 gällande 

striktare svavelkraven i SECA-området som omfattar Östersjön, Nordsjön och den Engelska 

kanalen4, det s k svaveldirektivet. 

- som för de andra trafikslagen för de externa samhällsekonomiska marginalkostnaderna som 

transporterna ger upphov och inte för de kostnaderna som uppstår i produktionsledet, t ex vid 

bränsleproduktionen.   

- som för de andra trafikslagen så långt som möjligt för situationen när fartygen är i rörelse och 

inte när de ligger i hamn och använder hjälpmaskiner och/eller landström.     

- som för de andra trafikslagen och gör ingen skillnad mellan företag, fordon/fartyg, 

besättningar, skadade m.m. med olika nationaliteter.  

- som för de andra trafikslagen för prisåret 2014.  

Rapporten är disponerad på följande sätt. I kapitel 2 kartläggs sjötransporterna på svenskt 

sjöterritorium idag och utvecklingen under det senaste årtiondet. De respektive myndigheternas ansvar 

förklaras kort. I kapitel 3 redovisas de för sjöfarten policyrelevanta samhällsekonomiska marginal-

kostnaderna komponent för komponent. Nya kostnadsskattningar tas fram, i den mån det är möjligt, de  

jämförs med tidigare skattningar och det diskuteras hur de nya kostnadsberäkningarna kan användas 

för att göra sjöfartsavgifterna effektivare. I kapitel 4 redovisas sjöfartens avgifter och internaliserings-

grader. I kapitel 5 dras några sammanfattande slutsatser och ges förslag till utvecklingar.  

                                                      

4 De nya reglerna innebär bl.a. att de tillåtna svavelhalterna på 1,0 viktprocent sänkas till 0,1 viktprocent i 

svavelkontrollområden (SECA Sulphur Emission Control Area) som inkluderar Östersjön, Nordsjön och 

Engelska kanalen, IMO (2008).   
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2. Sjötransporter i Sverige  

År 2015 passerade ca 15 miljoner resande och 170 miljoner ton gods de svenska hamnarna och på 

Sveriges sjöterritorium genomfördes ca 800 miljoner passagerarkilometer och 36 miljarder ton-

kilometer. 76 645 fartygsanlöp gjordes i de svenska hamnarna, fördelat på ro-pax-fartyg5 (ca 73 %), 

lastfartyg (ca 26%) och kryssningsfartyg (ca 1 %).6 Tabell 1 illustrerar trenden mot större fartyg; sedan 

20047 minskade antalet anlöp med ca 27 procent medan fartygens bruttodräktighet uttryckt i GT8 

ökade något. Enbart för kryssningsfartygen ökade både antalet anlöp och fartygsstorlek. Det framgår 

också att farledsavgiftsintäkterna (i 2014 års priser) har minskat medan lotsavgiftsintäkterna har ökat 

över tid.    

 

Tabell 1. Index för tonkilometer,  antal anlöp för samtliga fartyg och per kategori och fartygens 

bruttodräktighet i GT, farleds- och lotsavgiftsintäkter (i 2014 års priser) 2004-2015. 
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Anlöp: samtliga fartyg 100 101 99 101 101 91 79 82 78 74 74 73 

Anlöp: lastfartyg  100 104 98 102 98 83 87 87 83 77 74 73 

Anlöp: ro-pax fartyg  100 100 100 101 103 94 78 80 76 74 74 74 

Anlöp: 
kryssningsfartyg 

100 130 120 117 116 124 116 116 128  121 114 

Fartygens GT   100 103 104 106 109 104 100 102 100 98 100 103 

Farledsavgiftsintäkter 100 93 92 92 91 69 74 82 83 81 84 82 

Lotsavgiftsintäkter 100 114 107 108 104 104 123 126 120 123 130 136 

Källa: Trafikanalys  

 

                                                      

5 Ro-pax-fartyg, roll-on/roll-off passenger vessel, kombinerar passagerar- och lastkapacitet. Ro-pax fartyg kallas 

ofta för färjor. 

6 Sjöfartsverkets anlöpsdatabas kan användas för att identifiera typfartyg, dvs. fartygstyper och -storlekar som 

anlöper Sveriges hamnar ofta.   

7 2004 valdes som basår eftersom statistiken för samtliga fartygskategorier är tillgänglig sedan detta år. Sedan 

2014 används en avståndstabell som EUROSTAT har tagit fram baserat på data från fartygens Automatic 

Identification Systems (AIS) för att beräkna tonkilometer på svenskt sjöterritorium, se (Trafikanalys, 2015) för 

detaljer. Skillnader mot tidigare beräkningssätt är marginella, (Söderbaum, 2015). 

8 Bruttodräktighet, förkortat GT (på engelska gross tonnage) baseras på fartygets totala inneslutna volym. 

9 Motsvarande information för passagerarkilometer finns inte för hela tidsperioden 2004-2015.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ro-ro-fartyg
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2.1. Fartygskilometer i svenskt sjöterritorium  

Som komplement till den aggregerade statistiken i Tabell 1 har vi anlitat företaget SSPA10 för att 

sammanställa antalet seglade kilometer med olika fartygskategorier och –storlekar i Sveriges 

sjöterritorium år 2015, SSPA (2016). Beräkningen gjordes med hjälp av Sjöfartsverkets strömmade 

AIS-data11. Vi utgår ifrån att samtliga fartyg har AIS, vilket är ett rimligt antagande då de med hjälp av 

AIS-data beräknade antalet fartygsanlöpen överensstämmer ganska väl med uppgiften om ca 75 000 

fartygsanlöp i Trafikanalys statistik. AIS-data visar att de 5 464 unika fartygen genomförde ca 16 

miljoner fartygskilometer i Sveriges sjöterritorium. Av Tabell 2 framgår att de flesta fartygen hade 

725 - 26 500 GT12 och att de största fartygen var containerfartyg, kryssningsfartyg samt bulk- och 

tankfartyg. General cargo-fartyg utförde med 36 procent den största delen av fartygskilometrarna i 

Sveriges sjöterritorium följd av ro-pax-fartyg (20 %), tankfartyg (17 %), containerfartyg och ro-ro-

fartyg (8 % var). Kryssningsfartygen genomförde ca en procent av fartygskilometarna. Uppgifterna i 

Tabell 2 kan användas för att identifiera typfartyg, dvs. fartygstyper och -storlekar som genomför 

många fartygskilometer i Sveriges sjöterritorium.   

                                                      

10 SSPA Your Maritime Solution Partner, http://www.sspa.se/. 

11 AIS (Automatic Identification System) är namnet på ett system som gör det möjligt att från ett fartyg 

identifiera och följa andra fartygs rörelser. För mer information se Sjöfartsverket (2016d).  

12 Fartygens ungefärliga bruttodräktighet i GT har beräknats utgående ifrån fartygens längd, som ingår i AIS-

data.   
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Tabell 2. Fartygskilometer i Sveriges sjöterritorium 2015  för olika fartygskategorier och  – storlekar 

och totalt 2015 (beräknat med hjälp av AIS-data). 

Ungefärlig 
GT Kategori 

725 725− 
3 900 

3 900− 
11 500 

11 500− 
26 500 

26 500−5
3 000 

53 000− 
85 000   

85 000− 
140 000 

140 000− 
187 000 

Totalt 

Kryssning 1 334 4 628 13 748 100 990 21 217 68 547 17 531   227 996 

Ro-pax13 578 
183 

276 144 406 899 1 473 277 597 917 2     3 332 421 

Ro-ro14 1 28 303 188 313 936 352 177 363 48     1 330 380 

Container   2 669 613 402 554 490 82 343 5 662 354 6 558 1 265 479 

General 
Cargo15 

466 3 425 303 2 189 918 190 927 1 012 47   12 5 807 686 

Bulk 179 38 475 34 464 322 877 164 905 5 290 302   566 492 

Tanker 58 796 585 962 1 457 585 562 451 116 135 61 636 100 1 2 842 666 

Övriga16 14 240 331 314 463 112 141 675 14 233 58    964 631 

Totalt         16 337 752 

Källa: SSPA (2016) 

 

Figur 1 visar var de resp. fartygskategorierna seglar i Sveriges sjöterritorium. Iögonfallande är att ro-

pax-fartygens och kryssningsfartygens anlöp är koncentrerade till hamnarna i Södra delen av landet 

medan lastfartygen i princip seglar till/från samtliga hamnar.  Det framgår också tydligt att tankfartyg, 

bulkfartyg och general cargo-fartyg går in i Vänern och Mälaren.   

                                                      

13 Ro-pax fartyg, roll-on/roll-off passenger vessel, kombinerar passagerar- och lastkapacitet. 

14 Ro-ro fartyg, roll on, roll off vessel, är konstruerade för att lasten lätt ska kunna köras ombord och i land.  

15 General Cargo-fartyg (torrlastfartyg) är fartyg där lastutrymmet är utformat för att bära olika typer av gods, 

fristående, förpackat eller palleterat.  

16 I kategorin ”övriga fartyg” ingår specifika bulk- och general cargo-fartyg, lotsfartyg, forskningsfartyg och 

specialfartyg.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Ro-ro-fartyg
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Figur 1. Regional fördelning av fartygskilometer i Sveriges sjöterritorium per fartygskategori. 
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2.2. Ansvariga myndigheter 

Sjöfartsverket ansvarar för Sveriges marina infrastruktur, dvs. verksamheter som farledsarbeten, 

isbrytning och lotsning. År 2014 hade Sjöfartsverket ca 1 100 anställda och omsatte ca 2,4 miljarder 

kr. Intäkterna utgörs av avgiftsintäkter från handelssjöfarten, övriga intäkter17 och statliga 

anslagsmedel18. Anslaget ska täcka verksamheter som berör fritidsbåtar, kanaltrafik och sjöräddning. 

Som framgår av Tabell 3 finansierades Sjöfartsverkets verksamhet till 60 procent av handelssjöfartens 

avgifter. Intäkterna från farledsavgifterna var ungefär dubbelt så stora som intäkterna från 

lotsavgifterna.  

 

Tabell 3. Rörelsens intäkter och kostnader i Sjöfartsverkets årsredovisning 2014 (i miljoner kr). 

 Intäkter 
(miljoner kr) 

Kostnader 
(miljoner kr) 

Resultat 
(miljoner kr) 

Farledsavgifter (40%) 940   

Lotsavgifter (20%) 460    

Anslag (23%) 550    

Övriga externa intäkter (17%) 404    

Summa avgiftsintäkter och anslagsintäkter 2 354 2 008 34619 

    

- Därav lotsningsverksamhet  460 534 -64 

- Därav Isbrytning 296 316 -21 

-Därav Farleder 221 265 -44 

-Därav Sjögeografisk information, Sjötrafikinformation   48 149 -101 

-Därav Sjö- och flygräddning 271 395 -124 

-Därav Myndighetsuppgifter och gemensamma  funktioner 109 349 -241 

Källa: (Sjöfartsverket, 2015(a)) 

 

 

 

                                                      

17 Som t ex uthyrningen av isbrytare. Under perioden 1 juli 2014 – 30 juni 2015 var intäkterna från uthyrning av 

isbrytare ca 55 miljoner kr.  

18 Sjöfartsverket erhåller ökade anslag med 300 miljoner kr per år 2014-2016 med anledning av ökade kostnader 

för pensionsskulden och en permanent höjning av anslagen för sjö- och flygräddning på 45 miljoner kr per år.  

Under åren 2014-2016 har Sjöfartsverket tilldelats 200 miljoner kr till isbrytningsverksamheten för att ingen 

höjning av farledsavgiften skulle behöva genomföras under den givna perioden.  

19 337 miljoner kr var resultatet inkl. finansiella intäkter och kostnader.  
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Lotsningsverksamheten utgjorde med 534 miljoner kr den enskilt största kostnadsposten och 

finansieras huvudsakligen med lotsavgifter (460 miljoner kr), dvs. lotsavgifterna täckte ca 88 procent20 

av lotsningsverksamhetens kostnader. Fartyg som inte tar lots bidrar via farledsavgifter till 

finansieringen av lotsningsverksamheten.  

Isbrytningen utgjorde med 316 miljoner kr den näst största kostnadsposten. Någon specifik avgift för 

isbrytning tas inte ut och isbrytningsverksamheten finansieras via farledsavgifter,  anslagsmedel och 

övriga externa intäkter. Fartyg som inte tar isbrytarassistans subventionerar via farledsavgifterna  de 

fartyg som tar isbrytarassistans.  Isbrytningen finansieras sedan 2014 även via anslagsmedel, se Tabell 

4. På grund av milda vintrar 2013/2014 och 2014/2015 var Sjöfartsverkets  kostnader för isbrytning år 

2014 relativt låga. Isbrytarna assisterade 423 fartyg, vilket kan jämföras med 1 919 fartyg året innan 

och 1 400 fartyg i genomsnitt mellan vintern 2009/2010 och vintern 2014/2015.21  De milda vintrarna 

bidrog till att Sjöfartsverket gjorde en vinst på ca 340 miljoner kr år 2014. Se Tabell 3. 

 

Tabell 4. Kostnader och intäkter för isbrytningen säsongen 2009/2010 till säsongen 2014/2015. 

Isbrytningssäsong 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Summa kostnader  255 305 230 359 302 313 

Summa intäkter 21 30 42 103 275 292 

därav uthyrning 20 29 41 103 54 55 

därav övriga intäkter 1 1 1 0 22 40 

därav anslag - - - - 200 200 

Resultat -234 -275 -187 -258  -27 -18 

Källor: Sjöfartsverket & SMHI (2010, 2011, 2012, 2014, 2014, 2015) 

 

Transportstyrelsen ansvarar för reglerna om i vilka farvatten lotsplikten gäller. Befälhavaren på ett 

fartyg måste anlita lots beroende på fartygets storlek och last. Transportstyrelsen utfärdar även 

dispenser, dvs. undantag från lotsplikten (Transportstyrelsen, 2015a).22 Generellt tar de fartyg som 

anlöper Sverige sällan (t.ex. kryssningsfartyg) lots medan de fartyg som kommer ofta (t.ex. ro-pax-

fartyg) har dispens; 2015 hade 727 befäl från 20 olika länder 930 lotsdispenser. År 2014 genomfördes 

32 66123 lotsningar, dvs för ca 43 procent av samtliga anlöp. Trenden mot större fartyg och den 

ekonomiska utvecklingen har inneburit en nedgång i antalet lotsningar (Sjöfartsverket, 2015a) och i 

antalet dispenser (Wahlström, 2015).  

Trafikanalys24 är ansvarig för transportstatistiken och sammanställer  varje år transportsektorns 

samhällsekonomiska marginalkostnader. Trafikanalys (2016,a,b) innehåller transportsektorns 

                                                      

20 Andelen är 75 procent om även indirekta kostnader inkluderas. (Det borde det vara möjligt att uppnå full 

kostnadstäckning för lotsning genom att prisdiskriminera lite kraftigare än idag.)  

21 Se Tabell 9.  

22 Dispensen kan vara generell eller ledanknuten och gäller i tre år. Kostnaden för ansökan och prov för en 

ledknuten dispens ligger på 19 000 kr - 51 000 kr beroende på ledens längd. (Transportstyrelsen, 2015(b)). 

23 Antal lotsningar som anges i Sjöfartsverkets årsredovisning 2014 har justerats med hänsyn till manuellt 

registrerade lotsningar som tidigare saknats. 

24 före 2010 SIKA 
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samhällsekonomiska marginalkostnader för 2015. Trafikanalys (2016b) poängterar på sidan 16 ”att 

redovisade marginalkostnaderna för sjöfart är osäkra och delvis bygger på bedömningar och äldre 

kunskap”.  

Sedan bildandet av Trafikverket år 2010 planeras och finansieras nationella investeringar i farleder, 

slussar mm på samma sätt som nationella väg- och järnvägsinvesteringar. Trafikverket (före 2010 

SIKA) ansvarar för ASEK-gruppen som tar fram kalkylprinciper och -värden för samtliga trafikslag.25 

Vid samhällsekonomiska nyttokostnadskalkyler kommer skillnaden mellan samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna och internaliserande avgifter och skatter in som en korrigeringspost. Åren 2012 

och  2014 redovisade Trafikverket de av Trafikanalys framtagna samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna i ett eget kapitel i ASEK-rapporten. Detta görs inte längre då Trafikverkets årliga 

ASEK-rapport nu publiceras före Trafikanalys årliga sammanställning av transportsektorns 

samhällsekonomiska kostnader, (Bångman, 2016).26 Trafikverkets senaste rapporter  avser ASEK 6 

och innehåller kalkylvärden för 2014.  

                                                      

25 För mer information om ASEK-gruppens arbete se http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-

och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-

samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/.  

26 ASEK redovisar numera endast de marginalkostnader som Trafikverket använder i analyser och 

analysverktyg. 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/analysmetod-och-samhallsekonomiska-kalkylvarden-for-transportsektorn-asek/
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3. Samhällsekonomiska marginalkostnader  

Sjöfartens policyrelevanta kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnader motsvarar de kostnader 

som uppstår till följd av att ett fartyg seglar ytterligare en kilometer. Både kostnaderna för 

användningen av den statliga infrastrukturen och de externa kostnaderna som sjötransporterna ger 

upphov till omfattas. Sveriges statliga sjöfartsinfrastruktur består i huvudsak av farleder, slussar samt 

lotsning och isbrytning (Eriksson et al., 2009). Lotsning innebär att ett fartyg får hjälp att navigera i 

vatten som är farliga eller där det går mycket trafik, t ex i en farled. Syftet med lotsningen är att 

minska risken för olyckor och lotsning kan ibland ersätta säkerhetshöjande investeringar. 

Isbrytningstjänster, motsvarande vinterväghållning, är verksamheten som behövs för att hålla 

infrastrukturen öppen för trafik under vinterförhållanden. Servicenivån, att fartyg ska få lotsassistans 

med fem timmars varsel och inte ska behöva vänta mer än i snitt fyra timmar på isbrytarassistans 

påverkar nivån på de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. De externa kostnaderna är relaterade 

till trängsel, olyckor, buller, luftföroreningar, växthusgaser och övriga maritima externaliteter.  

Mellin & Creutzer (2014) idenfifierar lotsning, isbrytning, luftföroreningar och växthusgaser som 

relevanta komponenter eftersom de är betydande och man kan uppskatta deras kostnader. Vi 

inkluderar också olyckor då viss kunskap har tagits fram under 2015 (Vierth et al., 2015). Tabell 5 

visar de i princip policyrelevanta marginalkostnadskomponenterna och de komponenter som beaktas 

vid beräkningen av samhällsekonomiska marginalkostnaderna i Sverige nedan. 

 

Tabell 5. Komponenter för vilka samhällsekonomiska marginalkostnader i Sverige beräknas. 

 Komponenter  Marginalkostnader 
beräknas  

Marginalkostnader beräknas inte 

Kostnader  
relaterade till  
användningen av 
den statliga 
infrastrukturen 

Underhåll av farleder   Kostnaderna bedöms som 
negligerbara 

Lotsning   Se avsnitt 3.1  

Isbrytning Se avsnitt 3.2  

 

 

Externa kostnader 
som sjötransporter 
ger upphov till 

Trängsel  Kostnaderna bedöms som 
negligerbara  

Olyckor Se avsnitt 3.3  

Buller   Begränsad kunskap om kostnaderna  

Luftföroreningar Se avsnitt 3.4  

Växthusgaser Se avsnitt 3.5  

Övriga marina externaliteter   Begränsad kunskap om kostnaderna 

 

Enligt Eriksson et al. (2009) har farleder en mycket låg marginalkostnad på grund av att kostnaderna 

inte är trafikberoende. Kostnader som uppstår i samband med erosion vid strandlinjen eller i vissa 

farleder i skärgården är dock i vissa fall inte negligerbara. Underhållskostnader för slussar, som krävs 

för inlandssjöfarten är t ex i Finland av betydelse (Antikainen, 2016). De samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna för att underhålla farleder har inte fått något större utrymme inom forskningen; 

detta beror bl. a. på att kostnaderna delvis täcks av hamnarna och därför ingår i litteraturen kring 

hamnprissättning (Meersman et al., 2010). Varken Trafikanalys (2016b), den senaste norska 

sammanställningen av marginalkostnaderna för godstransporter till sjöss i Norge (Magnussen et al., 
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2015), eller den Europeiska handboken för externa kostnader inom transportsektorn, Ricardo (2014), 

inkluderar infrastrukturkostnader för farleder. Det gäller också för tidigare norska studier (ECON, 

2003; Hjelle, 2006; Rødseth & Killi, 2014) och den tidigare europeiska handboken (Maibach et al., 

2008).  

Trängsel, dvs. kostnaden som uppstår till följd av att ytterligare ett fartyg försämrar framkomligheten 

för andra fartyg, beskrivs som ett relativt litet problem för sjöfarten. Detta gäller både i Europa, 

Maibach et al. (2008) och Ricardo (2014), och i Sverige, Berglund & Ericsson (2003).27 

När fartyg rör sig till havs skapar propellrar, maskineri och skrov buller som påverkar besättningen, 

passagerarna och det marina djurlivet (TFK, 2013), naturmiljö (Ibenholt et al., 2015) och den 

omgivande befolkningen.28 Enligt Magnussen et al. (2015) är buller från fartyg i drift sannolikt ett 

negligerbart problem för omgivningen eftersom enbart en liten del av sjötransporterna går genom 

områden där människor bor. Ricardo (2014) inkluderar inte samhällsekonomiska marginalkostnader 

för buller. Mellin & Creutzer (2014) påpekar att det krävs mer forskning när det gäller beräkningen av 

samhällsekonomiska marginalkostnader för buller från sjötrafiken.  

Övriga marina externaliteter, t ex vattenföroreningar, sedimentföroreningar, erosion, habitat- och 

biodiversitetsförluster, införande av främmande arter m.m. har studerats i begränsad omfattning. 

Mellin & Creutzer (2014) drar slutsatsen att det krävs mer forskning för att avgöra vilka marina 

externaliteter som är relevanta ur ett marginalkostnadsperspektiv.  

Växthusgaser som bidrar till att värma upp jorden omfattar främst CO2, lustgas och metan. När 

gaserna släpps ut i atmosfären förhindras värmen att lämna jorden och jordens temperatur ökar. Nedan 

inkluderas enbart CO2.  

I avsnitten 3.1 till 3.5 visas tidigare beräkningar,  nya skattningar för sjöfartens olika marginal-

kostnadskomponenter tas fram och möjligheten att använda kostnadsskattningarna i prissättningen 

diskuteras. Vid beräkningen används olika metoder eftersom de olika komponenterna har olika 

karaktär. Beräkningarna görs för de samhällsekonomiska kostnaderna per år samt per lotsning, per 

isbrytarassistans, per fartygskilometer (för olyckor, luftföroreningar och växthusgaser) och per liter 

bränsle (för luftföroreningar och växthusgaser). Att beräkna marginalkostnader per fartygskilometer är 

naturligt eftersom det är fartygen som ger upphov till externa kostnader när de seglar. En uppdelning i 

olika fartygskategorier och -storlekar krävs eftersom de samhällsekonomiska marginalkostnaderna kan 

skilja mycket mellan dessa. Dessutom säkerställer fartygskilometermåttet att utvecklingen av fartygs-

storleken över tid beaktas. Uppdelningen på olika fartygskategorier krävs också eftersom trender mot 

större fartyg (t ex inom segmentet  containerfartyg) och mot mindre fartyg ( t ex för fartyg som går på 

inre vattenvägar) kan finnas samtidigt. Passagerar- och tonkilometermåtten är lämpliga för jämförelser 

med andra trafikslag. Dessa mått kräver dock antaganden om hur fartygen utnyttjas. 

I det sammanfattande avsnittet 3.6. jämförs de framtagna kostnadsskattningarna med Trafikanalys 

senaste sammanställning, (Trafikanalys, 2016b). Behoven av att differentiera marginalkostnaderna tas 

också upp.  

3.1. Lotsning 

År 2014 genomfördes sammanlagt 32 661 lotsningar i Sverige fördelat på lotsområden i Kalmar och 

Göteborg (15 % var), Malmö (14 %), Marstrand (13 %), Stockholm  (12 %), Södertälje (10 %), Gävle 

                                                      

27 Trängsel i hamnar behandlas inte inom ramen för detta projekt.  

28 Buller i hamnar behandlas inte inom ramen för detta projekt.  
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och Luleå (9 % var) och fyra procent i Vänern/ Trollhättekanalen. Antalet lotsningar var 2014 ca 18 

procent lägre än 2003.29  

 

Tabell 6. Antal lotsningar per år under perioden 2003-2014. 

År 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal lotsningar 39 914 38 756 41 316 38 133 40 217 39 933 35 374 38 215 37 777 34 444 32 468 32 661 

Index 100 97 104 96 101 100 89 96 95 86 81 82 

Källa: Sjöfartsverket 

 

Vi är intresserade av de policyrelevanta samhällsekonomiska marginalkostnaderna av att ytterligare ett 

fartyg anlitar lots, dvs. de kostnaderna som tillkommer till följd av att ytterligare ett lotsningsuppdrag 

genomförs och de externa kostnaderna som transporterna till/från fartyget som ska lotsas ger upphov 

till. I de fall där fartygsbefälen har lotsdispens har rederierna kostnader för utbildning av 

lotskompetens och för att genomföra själva lotsningen. I dessa fall slipper rederierna använda 

Sjöfartsverkets lotsning och betala lotsavgifter; det krävs inte heller någon transport av lotsarna 

till/från fartyget som ska lotsas (och de externa kostnaderna som dessa transporter ger upphov till) 

eftersom befälen redan befinner sig på fartygen.   

3.1.1. Tidigare kostnadsskattningar  

Litteraturen behandlar de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning i begränsad 

utsträckning (Eriksson et al., 2009). Den Europeiska handboken, Ricardo (2014), innehåller inga 

marginalkostnader för lotsning. I Sverige har det dock genomförts några studier som redovisas nedan.  

I den senaste norska sammanställningen, av Magnussen et al. (2015), inkluderas inte de 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning eftersom dessa sedan 2015 ska vara fullt 

internaliserade via brukaravgifter.30 I de före 2015 publicerade norska studierna argumenterar Hjelle 

(2006) och Rødseth & Killi (2014) för att inkludera kostnaderna för lotsning i de policyrelevanta 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Att de samhällsekonomiska kostnaderna för lotsning 

studeras i Sverige men inte i Norge beror således på att man i Norge utgår ifrån att kostnaderna är 

fullständigt internaliserade via brukaravgifter (och man kanske inte är intresserade av om kostnaderna 

är överinternaliserade) och att man i Sverige utgår ifrån att kostnaderna inte är internaliserade.31  

I utredningen Nya farledsavgifter av Näringsdepartementet (2003), skattas marginalkostnaderna för 

lotsning genom att bedöma vilka kostnader som tillkommer till följd av ytterligare en lotsning. 

Utredningen inkluderar: (1) personalens alternativkostnader, (2) uppdragsberoende lönepåslag, 3) 

kostnader för lotsbåten exkl. bemanning, (4) uppdragsrelaterade resekostnader och (5) 

lotsningsverksamhetens luftföroreningar32. Komponenterna (1) till (4) avser Sjöfartsverkets kostnader 

och  komponent (5) de externa kostnaderna som båttransporterna till/från de fartygen som lotsas ger 

                                                      

29 År 2003 väljs som startår för att kunna jämföra med uppgifter i Näringsdepartementet (2003), se nedan. 

30 I Kystverkets kostnader för lotsning ingår kostnaden för själva lotsningen, marktransporter, lotsförmedling, 

farledsbevisordning och administration. Lotsavgiften inkluderar en lotsberedskapsavgift (per bruttoton och GT) 

och en lotsningsavgift (per timme) och en farledsbevisavgift (tre nivåer). 

31 Som det visas i Tabell 3 täcker brukaravgifterna ca 88 procent av Sjöfartsverkets kostnader för 

lotsningsverksamheten. De externa kostnaderna tillkommer.   

32 Vi utgår ifrån att växthusgaser ingår här.  
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upphov till. De samlade marginalkostnaderna för lotsning inom svenskt territorialvatten beräknas 

uppgå till 130 till 150 miljoner kr (i 2003 års priser). Spannet förklaras av olika värderingar av 

luftföroreningarna. Detta innebär att summan av de genomsnittliga  marginalkostnaderna utgör drygt 

30 procent av Sjöfartsverkets kostnader för lotsningsverksamheten.   

Andersson (2007) understryker att den faktiska kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaden 

varierar inte bara mellan olika långa lotsleder och lotsplatser (pga. skillnader i transport- och restider) 

utan också på ett svårförutsägbart sätt mellan olika lotsningar.  För att analysera hur kostnaderna 

varierar med volymen har uppgifter om antal lotsar, båtmän och lotsbåtar, antal lotsningar och total 

lotsad tid för samtliga 22 lotsplatser och à-priser från Sjöfartsverket analyserats. Den förväntade 

rörliga kostnaden, exkl. gemensamma kostnader t ex för beställningen/planeringen av lotstjänster, som 

antas vara försumbara, beräknas variera med lotsplatsens storlek. Kostnaderna för lotsarnas alternativa 

användning beaktas genom att multiplicera kostnaden för lots per timme med kapacitetsutnyttjandet på 

de respektive lotsplatserna; utnyttjandet är i genomsnitt ca 56 procent och är högst i Mälaren (75%) 

och lägst i Skag/Höga Kusten (24%). Luftföroreningar och växthusgaser som transporterna/resorna 

till/från fartygen som ska lotsas ger upphov till och att lotsningen innebär ökad säkerhet för andra än 

det lotsade fartyget beaktas inte i beräkningarna, eftersom dessa externa effekter antas vara små och 

verkar i olika riktningar. Näringsdepartementet (2003) beräknar dock, inte helt marginella, kostnader 

för utsläpp från lotsbåtarna som används för transporter till/från fartygen som ska lotsas till 3 till 21 

miljoner kr (i 2003 års priser).33 Den förväntade kortsiktiga marginalkostnaden per lotsning beräknas 

till ca 3 700 till 4 100 kr (i 2006 års priser). Detta innebär att de kortsiktiga samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna motsvarar 19 till 37 procent av Sjöfartsverkets kostnader för lotsnings-

verksamheten. Den beräknade kortsiktiga marginalkostnaden ligger långt under den beräknade 

långsiktiga marginalkostnaden på ca 7 000 kr per lotsning som förordas av Andersson (2007).34  

SIKA (2010) multiplicerar procentsatserna i Andersson (2007) på ca 20 till 40 procent med 

Sjöfartsverkets samlade kostnader för lotsning och beräknar samhällsekonomiska marginalkostnader 

för lotsning till 89 till 177 miljoner kr (i 2006 års priser). Trafikanalys (2016(b)) tillämpar samma 

ansats och beräknar samhällsekonomiska marginalkostnader för lotsning till 214 miljoner kr (i 2015 

års priser).  

3.1.2. Nya kostnadsskattningar  

Vi beräknar genomsnittliga samhällsekonomiska marginalkostnader för en lotsning, dvs. tar inte 

hänsyn till speciella förutsättningar. Storleken på marginalkostnaderna påverkas av fartygstyp och  

-storlek och plats- och situationsspecifika förutsättningar såsom farledens längd och beskaffenhet, 

väderförhållanden och fartygets hastighet och konstruktion.  

Som tidigare svenska studier, antar vi att kostnaderna för fartygsägarnas (och deras kunders) väntetid 

är försumbara eftersom lots ska beställas senast fem timmar före önskad tidpunkt för lotsningens 

början och Sjöfartsverket har som mål att minst 95 procent av fartygen ska få lots på överenskommen 

tid,  vilket nästan alltid uppfylls.  

Sjöfartsverkets kostnader relaterade till lotstjänsterna uppstår 

 vid beställning av lotsningen. Beställningarna sker elektroniskt via Sjöfartsverkets e-

tjänster. Vi antar att dessa kostnader är försumbara ur ett marginalkostnadsperspektiv;  

                                                      

33 Se Tabell 8. 

34 Peter Andersson vid Linköpings Universitet genomför ett projekt med syfte att analysera lotsningens 

kostnadsstruktur, prissättning och finansiering.  Projektet kommer att redovisas under 2017.  
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 vid transport och bordning av lotsar till/från de fartygen som ska lotsas. Beroende på 

förutsättningarna transporterar båtmännen35 lotsar med lotsbåtar eller åker lotsarna med 

kollektivtrafik, taxi eller egen bil,36 och  

 vid utförandet av själva lotsningen. Vanligtvis lotsar en lots ett fartyg, i ca fyra procent av 

fallen krävs två lotsar. 

År 2014 tog en genomsnittlig lotsning 2,6 timmar att genomföra. Transportkostnaderna till och från 

fartyget som ska lotsas uppstår innan/efter själva lotsningen och är inte direkt beroende av tiden för 

lotsningen. Längden och kostnaden av transporten korrelerar oftast med avståndet för själva lotsningen 

och därmed med den lotsade tiden och har därför beräknats som en tidsberoende kostnad. 

Sjöfartsverket uppskattar att restiden är ca en timme per lotsad timme. Ca 55 procent av uppdragen 

utförs på dagtid. För att transportera lotsen till/från fartyget som ska lotsas krävs i allmänhet assistans 

av två båtmän och en lotsbåt.  

Genomgången ovan visar att det finns vissa osäkerheter kring vilka komponenter  som bör inkluderas i 

de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning. Vår ambition är att inkludera 

Sjöfartsverkets relevanta kostnader och de externa kostnaderna som lotsens transport eller resa till 

fartyget som ska lotsas resp. själva lotsningen ger upphov till. Vad gäller luftföroreningar och 

växthusgaser, har vi underlag för att inkludera kostnaderna som uppstår i samband transporter med 

lotsbåtarna och antar att luftföroreningar och växthusgaser som uppstår i samband med resor med bil, 

taxi eller kollektivtrafik på land är internaliserade via bränsleskatter. Lotsplikt finns, som nämns ovan, 

för att säkerställa trafiksäkerheten. Studier som kvantifierar hur en mindre omfattande lotsplikt skulle 

påverka säkerheten har genomförts, t ex Swahn (2013). Vi har dock inte möjlighet att kvantifiera de 

externa olyckskostnaderna. 

Vi har uppskattat de externa samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning enligt samma 

ansats som Näringsdepartementet (2003). Beräkningen baseras på uppgifter från Lennart Forsström 

och Jimmy Rosander på Sjöfartsverket och inom regeringsuppdraget framtagna underlagsrapporter för 

luftföroreningar, Nerhagen (2016)37, och växthusgaser, Carlén (2014). För att hålla ner antalet 

alternativ och intervall inkluderas för luftföroreningar enbart de samhällsekonomiska kostnaderna för 

sekundära partiklar och inte det 20-procentiga tillägget för övriga effekter (se avsnitt 3.4.2).38 Vi antar 

i enlighet med Ricardo (2014) att ett ton marint bränsle innehåller 2,99 ton CO2. Våra för 2014 inom 

svenskt territorialvatten beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader för lotsning framgår ur 

Tabell 8 i slutet av detta avsnitt. Vi börjar med att redovisa de ingående komponenterna. 

(1) Personalkostnader för  lotsar och båtmän   

Avgörande för hur marginalkostnaderna för lotsarnas och båtmännens arbetstid ska betraktas är hur 

mycket kapacitet som tillhandahålls i förhållande till efterfrågan, Näringsdepartementet (2003). Vore 

det så att risken att ett fartyg kan få vänta på att en lots accepteras, vore det naturligt att analysera 

marginalkostnaderna i förhållande till risken och kostnaderna som är förknippade med den. Som 

nämns ovan är dock Sjöfartsverkets mål att fartyg ska få lotsassistans om de aviserar sitt behov med 

fem timmars varsel. Därför analyseras alternativkostnaderna för de timmarna som lotsarna och 

                                                      

35 Båtmännen kör lotsarna med lotsbåtar till och från de fartygen som ska lotsas. 

36 Sjöfartsverkets ambitioner att öka andelen ”miljövänliga lösningar” till sjöss (batteri/metanoldrivna lotsbåtar) 

och på land (tre elbilar på Västkusten).   

37 Resultaten är beroende av antaganden i spridningsmodeller mm; för en detaljerat beskrivning av tillämpade 

metoder, antaganden och osäkerheter, se Nerhagen (2016).  

38 De samhällsekonomiska marginalkostnaderna för lotsning är ca en miljon kr högre om de antagna kostnaderna 

för luftföroreningens övriga effekter inkluderas.  
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båtmännen arbetar i samband med lotsuppdragen.39 Lönekostnaderna för lotsar och båtmän påverkas 

vanligtvis inte av ytterligare ett lotsuppdrag då lotsar och båtmän är i tjänst med beredskap att ge sig ut 

på lots uppdrag. Frågan som ställs är om arbetstiden har någon alternativkostnad, dvs. om de kan 

utföra produktiva arbeten när de inte är på lotsuppdrag.40 Alternativkostnaderna för lotsarnas 

lönekostnader (inkl. sociala avgifter) anges till 210 kr per timme och de årliga alternativkostnaderna 

för lotsarna beräknas till ca 36 miljoner kr, genom att multiplicera 210 kr per timme med  32 661 

lotsningar á 2,6 timmar * 2 (tur- och retur till fartygen som ska lotsas). De årliga alternativkostnaderna 

för båtmännens lönekostnader antas vara ca 12 miljoner kr, utgående ifrån proportionen mellan 

alternativkostnaderna för lotsar och båtmän i Näringsdepartementet (2003).  

För varje lotsuppdrag utgår ett uppdragstillägg på i snitt 310 kr per timme.41 De årliga kostnaderna för 

uppdragstilläggen på tio miljoner kr har beräknats genom att multiplicera uppdragstillägget på i snitt 

310 kr per timme med 32 661 lotsningar.  Utöver uppdragstillägget utgår ett timtillägg. Timtillägget 

baseras på lotsad tid och utgår inte för restiden till och från uppdraget. Vid övertid utgår ersättning 

även för restiden. De årliga kostnaderna för timtilläggen på 28 miljoner kr har beräknats genom att 

multiplicera genomsnittliga timkostnader på 330 kr med 32 661 lotsningar á 2,6 timmar.  

Vid övertid betalas övertidsersättning. Den genomsnittliga ersättningen (inkl. sociala avgifter) är ca 

890 kr per timme för lotsar och 560 kr per timme för båtmän42. Under 2014 arbetade lotsarna ca 

15 000 timmar övertid och båtmännen ca 16 000 timmar. De årliga kostnaderna för övertid på ca 22 

miljoner kr beräknas genom att multiplicera antalet övertidstimmar för lotsar resp. båtmän med den 

antagna genomsnittliga ersättningen per timme.  

2) Uppdragsrelaterade transport- och resekostnader  

Kostnaderna för landtransporter med taxi, kollektivtrafik eller egen bil till/från fartygen som ska lotsas 

uppgår till  ca 13 miljoner kr per år.  

3) Kostnader för lotsbåten för transport till fartyget som ska lotsas (exkl. personalkostnader)  

Marginalkostnaden för lotsbåten exkl. bemanning består av bränslekostnaderna och slitage på skrov 

och maskineri, som uppstår vid användning av lotsbåten. Drifttiden för lotsbåtarna är ca 22 500 

timmar per år.43 Den genomsnittliga förbrukningen av lågsvavlig marin gasolja  beräknas till 170 liter 

per timme och 3 825 ton per år och kostnaderna för lågsvavlig marin gasolja (MGO) till 6,50 kr per 

liter. De årliga kostnaderna för lågsvavlig marin gasolja beräknas därmed till ca 25 miljoner. Drift- och 

underhållskostnader på 7,5 miljoner kr per år har uppskattats utifrån beräknade medelvärden för 

Sjöfartsverkets lotsbåtsflotta över tid.  

 

                                                      

39 Skillnaden mellan samhällsekonomiska och företagsekonomiska kostnader består här huvudsakligen av en 

justering för personalens utnyttjande tid. Samhällsekonomiska kostnader uppstår enbart om det finns en 

alternativ användning av resurser (Andersson, 2007).   

40 När lotsar inte utför lotsuppdrag är de i beredskap eller utför övrigt nautiskt arbete, dvs. utför administrativa 

uppgifter, svarar på remisser, deltar i nautiska råd mm. När båtmän inte är på lotsuppdrag utför de uppgifter som 

utprickning, underhåll av båtar och fastigheter. 

41 290 kr under dagtid resp. 340 kr under nattetid. 

42 Kostnaderna för båtmän påverkas i lägre grad av förändringar på marginalen vad gäller antalet lotsuppdrag 

eller lotstimmar jämfört med kostnaderna för lotsarna. Undantaget är vid trafiktoppar då båtmännen tas ut på 

övertid. 

43 Det vanligaste är att lotsen transporteras ut och tillbaka med en lotsbåt och att drifttiden för lotsbåten 

korrelerar med tiden för lotsningen. Marginalkostnaden för transporter med lotsbåt har därför estimerats som en 

kostnad som beror på tiden för lotsningen (och inte för antalet lotsningar). 
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4) Externa kostnader för luftföroreningar och växthusgaser vid användningen av lotsbåtarna  

Externa kostnader relaterade till luftföroreningar och växthusgaser uppstår vid förbrukning av 3 825 

ton MGO i lotsbåtarna till och från uppdragen och beräknas till ca 12,5 miljoner kr.  

 

Tabell 7. Uppskattning av externa kostnader för luftföroreningar och växthusgaser som uppstår vid 

användningen av lotsbåtarna i kr (2014 års priser) per år. 

Bränsleförbrukning  

(ton MGO) 

Luftföroreningar 

 ( kr/ton bränsle)  

Växthusgaser  

( kr/ton CO2) 

Externa kostnader 

 (kr per år) 

3 825 1 288   4 926 600 

3 825  0,66  7 548 255     

   12 474 855 

 

Tabell 8. Beräknade samhällsekonomiska marginalkostnadsskattningar för lotsning 2014 (2014 års 

priser) och 2003 (2003 års priser och 2014 års priser). 

 Miljoner kr 
2014 

Miljoner kr 2003 

 (i 2014 års priser) 

Miljoner kr 2003 

 (i 2003 års priser) 

1) Personalkostnader bestående av alternativkostnader för 
lotsar och båtmän (48 milj. kr), uppdragstillägg och  
timtillägg (38 milj. kr) samt övertidsersättningar (22 milj. kr) 

108 105 93  

2) Transport-/resekostnader   13  11 10  

3) Kostnader för lotsbåtar (exkl. bemanning) som omfattar 
kostnader för bränsle (25 milj. kr) och drift och underhåll 
(7,5 milj. kr) 

32,5  28 25  

4) Lotsningsverksamhetens externa kostnader för 
luftföroreningar och växthusgaser 

12,5 3,4-24 3-21  

Summa marginalkostnader 166 147-168 130-150  

Andel av kostnader för lotsningsverksamheten  31%  Ca 30-35% Ca 30-35% 

Marginalkostnad per lotsning  5 083 kr  3 699–4 207 kr 3 257–3 758 kr  

 

Sammanlagt beräknas samhällsekonomiska marginalkostnader för lotsning ca 166 miljoner kr (i 2014 

års priser), vilket motsvarar 31 procent av Sjöfartsverkets kostnader för lotsningsverksamheten. 

Kostnadsstrukturen för 2014 skiljer sig något från den i Näringsdepartementet (2003). I båda fallen 

utgör personalkostnaderna dock ca två tredjedelar av de samlade kostnaderna och kostnaderna för 

lotsbåten, transport- och resekostnader och externa kostnader, ca en tredjedel. Den 18-procentiga 

minskningen av antalet lotsningar44 innebär dock att de samhällsekonomiska marginalkostnaderna per 

lotsning har ökat med 21 till 37 procent mellan 2003 och 2014.  

                                                      

44 Se Tabell 6. 
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3.1.3. Hur kan kostnadsskattningar användas  

Som Tabell 3 ovan visar, täckte lotsavgifterna år 2014 ca 88 procent av Sjöfartsverkets kostnader för 

lotsningsverksamheten. Sjöfartsverket höjde lotsavgifterna 1 januari 2014 med i genomsnitt fem 

procent för att försöka nå full kostnadstäckning för lotsningsverksamheten. Under det senaste årtiondet 

har lotsavgiftsintäkterna ökat (se Tabell 1) trots att antalet lotsningar minskat (se Tabell 6).  

Lotsavgifterna år 2014 (460 miljoner kr) är nästan tre gånger så stora som de i Tabell 8 beräknade 

(kortsiktiga) samhällsekonomiska marginalkostnaderna relaterade till lotsningen (166 miljoner kr). 

Detta innebär att lotsavgifter baserade på de (kortsiktiga) samhällsekonomiska marginalkostnaderna 

inte skulle täcka Sjöfartsverkets kostnader för lotsningsverksamheten (534 miljoner kr) och att det 

skulle behövas kompletterande finansiering.  

Det är dock uppenbart att lotsningen är en tjänst, som kan anpassas till olika servicenivåer45 och 

organiseras på olika sätt. Exempelvis ansvarar i Finland det statsägda aktiebolaget Finnpilot Pilotage 

för lotstjänster i Finlands territorialvatten och på Saimen och Saima kanal. Lotsningsavgifterna baseras 

på fartygets nettodräktighet (NT) och lotsningens längd och är 74 procent lägre på Saimen och Saima 

kanal än längs kusten. För denna verksamhet erhåller Finnpilot statligt stöd. År 2015 genomförde 

Finnpilot 23 966 lotsningar, kostnaderna uppgick till 35,1 miljoner € och lotsavgifterna till 32,8 

miljoner €. I Danmark skiljs mellan regional lotsning till/från en dansk hamn och genomseglings-

lotsning av fartyg som inte anlöper en dansk hamn. Den regionala lotsningen är konkurrensutsatt och 

genomseglingslotsningen genomförs uteslutande av DanPilot. I många av de mindre hamnarna täcker 

lotsavgiften inte kostnaderna och DanPilot använder genom public service avtal intäkter från 

genomseglingslotsningen till att finansiera lotsning på regionalområdet. Vidare är olika produktions-

former möjliga; som att rederierna (ansöker om dispens och) genomför lotsningen själva eller att andra 

tekniska lösningar tillämpas.  

3.2. Isbrytning  

Isbrytning är, som lotsning, en till infrastrukturen kopplad tjänst. Isbrytning är dock inte lika flexibel 

som lotsningen eftersom det krävs specialfartyg. På samma sätt som vinterväghållning behövs 

isbrytning enbart under vissa tider och på vissa platser. Målsättningen är att fordon och fartyg ska 

kunna ta fram sig säkert under vintern. Enligt Sjöfartsverkets isbrytarstrategi ska fartygs väntetid på 

isbrytare som medelvärde under säsongen inte överstiga fyra timmar, vilket uppfylls de flesta vintrarna 

(Sjöfartsverket, 2012).46 Isbrytningens omfattning är till stor del beroende av faktorer som 

Sjöfartsverket och fartygsoperatörerna inte kan styra över. Figur 2 visar isutbredningen sedan år 1900. 

Kostnader för isbrytning uppstår en normal vinter främst längs med norrlandskusten och till 

Vänerhamnarna (Sjöfartsverket & SMHI, 2015). En svår vinter kan dock isutbredningen sträcka sig 

långt söderut och då krävs isbrytarassistans även till hamnar på ost- och sydkusten. Vid en riktigt svår 

vinter riskerar även vattnet på Västkusten att frysa.  

                                                      

45 Vi antar att dagens servicenivå är anpassad till redarnas (och deras kunders) behov. 

46 Vintern 2013/14 var den genomsnittliga väntetiden 1 timme och 25 minuter, Sjöfartsverket (2015a). 
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Figur 3. Isutbredningen 1900-2016 (Källa: Sjöfartsverket). 

 

Fartyg lämpade för vintersjöfart kan i Sverige få isbrytarassistans av Sjöfartsverket47 i kustfarvatten 

och mellan öppet vatten till havs och farvatten som är skyddade från havsis, drivis, packis eller 

liknande ishinder. En isbrytarassistans innebär att ett eller flera fartyg följer en isbrytare i en bruten 

ränna (Sjöfartsverket & SMHI, 2015). Nuvarande servicenivå innebär att fartyg ibland behöver vänta 

på assistans, antingen för att lokalisera isbrytaren till fartyget eller för att fartyg får invänta andra för 

att assisteras i konvoj.48 

Assistanserna sköts med hjälp av Sjöfartsverkets fem isbrytare och vid behov med inhyrda resurser. 

Samarbetet med staterna kring Östersjön och främst Finland är särskilt omfattande; finska isbrytare 

hjälper till på den svenska sidan vid svår isbildning och svenska isbrytare hjälper till på den finska 

sidan vid motsvarande behov. Sjöfartsverket har skapat sig en större flexibilitet genom att hyra 

isbrytare vid behov och genom att samarbeta internationellt. Planeringen och genomförandet av 

isbrytartjänsterna underlättas också av att Finland, Estland och Sverige har ett gemensamt 

informationssystem och att det europeiska satellitsystemet Copernicus används.  

Assistansen av ytterligare ett fartyg eller en fartygskilometer förefaller inte ha någon signifikant 

påverkan på Sjöfartsverkets kostnader för isbrytningsverksamheten. Tabell 9 visar att Sjöfartsverkets 

kostnader för isbrytning dock ökade något under samma period. I tabellen har vi tillordnat 

isbrytningssäsong 2009/10 år kalenderår 2010 osv., dvs. vi har utgått ifrån att den största delen av 

kostnaderna uppstår i slutet av vintern (vilket var fallet under de senaste vintrarna). Vår översiktliga 

analys indikerar att Sjöfartsverkets kostnader för isbrytning varierar mer beroende på om vintern är 

hård eller mild än med antalet assistanser.  

                                                      

47 Hamnar, företag  m fl ansvarar för isbrytningen i sina områden. 

48 Förutsättningarna skiljer mellan milda och stränga vintrar, t ex körs under hårda vintrar mer i konvojer än 

under milda vintrar.  
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Tabell 9. Antal anlöp, antal assistanser, Sjöfartsverkets kostnader för isbrytning (i 2014 års priser) 2009 

– 2014. 

Isbrytningssäsong  2009/10   2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15  

Typ av vinter  Hård  Hård Mild Normal  Mild Mild  

Antal assistanser  2 230                 2914 627 1919 423 288 

Index (antal 
assistanser) 

 100 131 28 86 19 13 

Isbrytning (fartygskm)   67 033 113 087     11 292 37 377 6 597 4 377 

Index för isbrytning 
(fartygskm) 

 100 169 31 103 18  12 

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014   

Antal anlöp  95 610 83 820 85 660 82 408 78 262 77 637   

Index (anlöp)   100 102 98 93 93   

Kostnader för 
isbrytning ( 2014 års 
priser) 

244 295 206 360 303 316   

Index (kostnader) 100 100 70 122 103 107   

Källor: Anlöp: (Trafikanalys , 2015), Kostnader för isbrytning (Sjöfartsverket & SMHI, 2015), Fartygskilometer (Fastland, 2016 ) 

 

3.2.1. Tidigare kostnadsskattningar 

Berglund & Ericsson (2003) anser att mer forskning krävs för den eventuella trafikantkostnad som 

uppstår vid väntan på isbrytningsassistans.  

Inom ramen för EU-projektet CATRIN (Cost Allocation of Transport INfrastructure cost) genom-

fördes en fallstudie i Östersjön för att beräkna marginalkostnaden för isbrytning (Eriksson et al., 

2009). Fallstudien visar på fördelar med internationella samarbeten för att dela på kostnaderna, och 

finner att det är svårt att hänföra marginalkostnader till ett specifikt fartyg.  

I Farledsutredningen, av Näringsdepartementet (2003), estimeras isbrytningens samhällsekonomiska 

marginalkostnader till 23–85  miljoner kr (för 2001), vilket motsvarar 4 till 32 procent av Sjöfarts-

verkets kostnader för isbrytningen. Som element ingår isbrytarnas förbrukning av bunker (15 miljoner 

kr), isbrytarnas slitage och emissionskostnader (8–60 miljoner kr beror på hur emissionerna värderas i 

monetära termer). Slitagekostnader beräknas  inte.  Undanträngnings- och fördröjningseffekter 

beräknas inte heller men utredningen anser att det krävs en analys av dessa effekter. Dessutom 

hänvisas till en svensk-finsk pilotstudie, Näringsdepartement & Trafikministeriet (2001) som beräknar 

den samhällsekonomiska marginalkostnaden för att assistera ett fartyg genom Bottenhavet till Luleå 

till ca 50 000 kr (i 2001 års priser). Inte heller denna studie beräknar undanträngnings- eller 

fördröjningseffekter.  

I Finland uppskattades år 2014 kostnaderna för väntetiden för handelsfartyg baserade på enhetsvärden 

för kostnader för olika fartygstyper och -storlekar (Antikainen, 2016). Bränslekostnaderna utgör den 

största (49–73 %) och kapitalkostnaderna den näst största (13–25 %) andelen. Andelarna varierar 

mycket beroende på fartygstyp och storleksklass. De samlade fartygskostnaderna beräknas uppgå till 

0,3 – 0,8 miljoner € under en lindrig vinter,  0,8 – 3 miljoner € under en normal vinter och över 3 
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miljoner € under en sträng vinter, vilket innebär att det beräknas genomsnittliga väntekostnader per 

fartyg på 800 - 1000 € (lindrig vinter), 1000 – 1 400 € (normal vinter) respektive över 1 400 € (sträng 

vinter). 

SIKA (2010) beräknar årliga samhällsekonomiska marginalkostnader för isbrytning på 24 till 97 

miljoner kr (i 2010 års priser) baserade på antagandet att de utgör 10 till 40 procent av Sjöfartsverkets 

kostnader för isbrytningsverksamheten.  

Trafikanalys (2016b) beräknar isbrytningens samhällsekonomiska kostnader baserat på isbrytarnas 

genomsnittliga bränsleförbrukning och bränslekostnaderna under åren 2003-2014 och värderingen av 

luftföroreningar och växthusgaser enligt ASEK5. Utgångspunkten är att isbrytningstjänster utförs i 

Luleå, Gävle, Stockholm och Södertäljes lotsningsområde under ett kvartal per år. Den regionala och 

tidsmässiga avgränsningen beräknas innebära att lite mindre än tio procent av det samlade 

godstransportarbetet till sjöss berörs. De marginella samhällsekonomiska marginalkostnaderna 

relaterade till isbrytningen beräknas till 0,04 kr per tonkilometer och de årliga samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna för isbrytning beräknas uppgå till 123 miljoner kr (i 2015 års priser) 49.  

3.2.2. Nya kostnadsskattningar  

Som för lotsningen beräknas genomsnittliga samhällsekonomiska marginalkostnaderna per assisterat 

fartyg. Kostnaderna skiljer sig förstås åt med hänsyn till plats- och situationsspecifika förutsättningar 

som isens tjocklek, vindar och vindriktning och dessa varierar med vädret. Kostnaderna varierar också 

med bränslepriset och med hänsyn till hur isbrytartjänsterna produceras, dvs. om antalet assistanser 

och assisterade fartyg överensstämmer eller om skalfördelar utnyttjas och genomförandet av en 

assistans innebär att flera fartyg (som kör i en konvoj) kan få hjälp.50 I detta fall är kostnadsfunktionen 

degressiv, dvs. att kostnaderna per assisterat fartyg minskar med antalet fartyg som får assistans.  

Vi har gjort nya beräkningar av marginalkostnaden baserat på uppgifter från Ulf Gullne, Tomas Årnell 

och Malin Fastland på Sjöfartsverket samt Nerhagen (2016)51 och Carlén (2014). Vi har som tidigare 

svenska studier inte uppskattat kostnaderna för väntetiden innan fartyg kan assisteras. Enligt 

Sjöfartsverket är de transporter som sker längs med norrlandskusten vintertid framförallt transporter 

där det inte är kritiskt att transporten är mycket snabb då företagen vet att väntetid kan förekomma och 

väntetiden är i de flesta fall en mindre del av den totala transporttiden för godset.  

Om fartyget har begärt isbrytarassistans uppkommer en uppdragsberoende variabel kostnad för att 

positionera isbrytaren och därefter assistera till/från en hamn till/från ett isfritt område. Denna kostnad 

består av ”en framdriftskostnad” och externa kostnader för luftföroreningar och växthusgaser som 

användningen av isbrytaren ger upphov till. Som för lotsningen, finns vissa osäkerheter kring vilka 

komponenter som bör inkluderas i ”framdriftskostnaderna”. Näringsdepartementet (2003) anger att 

slitage- och bunkerkostnader samt externa kostnader borde inkluderas, men beaktar inte 

                                                      

49 Enligt information från Anders Ljungberg, 20160831.  

50 Som för lotsningen är vår ambition att beräkna genomsnittliga samhällsekonomiska marginalkostnader, och 

inte marginalkostnaderna i specifika situationer. Uppgifterna i Tabell 9 ovan indikerar att Sjöfartsverkets 

kostnader för att tillhandahålla isbrytartjänster varierar mer beroende på om vintern är hård eller mild än med 

antalet assistanser. 

51 Resultaten är beroende av antaganden i spridningsmodeller mm; för en detaljerat beskrivning av tillämpade 

metoder, antaganden och osäkerheter, se Nerhagen (2016).  
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slitagekostnader i själva beräkningen. Detta framstår som inkonsekvent, också  eftersom utredningen 

inkluderar slitagekostnader för lotsbåtar.52 

Kostnaderna för isbrytningsverksamheten följer som sagt i stor utsträckning vinterns svårighetsgrad. 

De senaste sex åren, som har bestått av en normal, två hårda och tre milda vintrar, har kostnaderna 

uppgått till i genomsnitt ca 290 miljoner kr per år, där knappt hälften av kostnaderna var rörliga 

kostnader, dvs. beroende av isutbredningen och antalet assistanser. De rörliga kostnaderna beror på 

hur mycket inhyrningar av externa isbrytare, helikoptrar och bogserbåtar mm som behövs och 

kostnaderna för drivmedel, underhåll, väderprognoser och viss drift av verksamheten.53 Tabell 10 visar 

att andelen rörliga kostnader låg mellan 33 procent (mild vinter 2011/2012) och 66 procent (hård 

vinter 2010/2011). 

                                                      

52 Om man betraktar ett längre perspektiv är även frågan relevant hur investeringar i nya isbrytare ska beaktas. 

Vi fokuserar dock på det kortsiktiga perspektivet med given infrastruktur och utrustning.   

53 Sjöfartsverkets isbrytarflotta har en beräknad livslängd till ca 2030, med undantag för Vänertrafikens isbrytare 

som har kortare livslängd (Sjöfartsverket, 2012). Sjöfartsverket planerar att succesivt komplettera och byta ut 

nuvarande isbrytare. Trenden med allt större fartyg gör att bredare isbrytare kan komma behövas. Utvecklingen 

mot allt energisnålare fartyg kan leda till lägre förmåga hos fartygen att hantera is vilket kan komma att öka 

behovet av isbrytning. Båda dessa trender kommer troligtvis påverka att kostnaderna för isbrytning ökar. 
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Tabell 10. Sjöfartsverkets kostnader för isbrytning (i miljoner kr per år, i löpande priser) 

isbrytningssäsong 2009/2010 – 2014/2015. 

Isbrytningssäsong 2009/10   2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15  Genom-
snitt 

Typ av vinter Hård  Hård Mild Normal  Mild Mild  

Kapitalkostnader för egna 
isbrytare 

                         
11,7     

                                   
13,3     

                          
19,1     

                               
28,8     

                                       
31,8     

                                      
31,9     

                   
22,8     

Löner 
                         

77,2     
                                   

78,9     
                          

97,7     
                             

119,3     
                                     

114,2     
                                    

124,4     
                

102,0     

Väderprognoser 
                           

0,2     
                                      

0,3     
                            

0,3     
                                 

0,4     
                                          

1,2     
                                        

0,7     
                     

0,5     

Administration 
                           

4,5     
                                      

3,1     
                            

5,9     
                                 

6,1     
                                          

8,0     
                                        

7,1     
                     

5,8     

Övrig drift 
                         

13,1     
                                      

8,2     
                          

15,0     
                               

16,9     
                                       

22,3     
                                      

16,0     
                   

15,3     

Totala fasta54 kostnader 
                      

106,8     
                                 

103,8     
                        

138,0     
                             

171,6     
                                     

177,4     
                                    

179,9     
                

146,2     

Inhyrda isbrytare  
                         

63,7     
                                   

84,5     
                          

23,8     
                               

21,6     
                                       

22,8     
                                      

13,1     
                   

38,3     

Förhyrningar (helikoptrar, 
bogserbåtar) 

                         
27,4     

                                   
35,3     

                            
5,5     

                               
21,8     

                                          
4,2     

                                        
3,9     

                   
16,4     

Driv-/smörjmedel för 
samtliga isbrytare 

                         
36,0     

                                   
66,8     

                          
15,0     

                             
102,1     

                                       
39,5     

                                      
55,4     

                   
52,5     

Underhåll för egna isbrytare  
                         

21,4     
                                   

14,7     
                          

24,4     
                               

42,3     
                                       

57,8     
                                      

60,9     
                   

36,9     

Total rörliga kostnader 
                      

148,6     
                                 

201,3     
                          

68,7     
                             

187,9     
                                     

124,4     
                                    

133,3     
                

144,0     

Totala kostnader 
                      

255,4     
                                 

305,2     
                        

206,6     
                             

359,4     
                                     

301,7     
                                    

313,2     
                

290,3     

Andel rörliga kostnader 58% 66% 33% 52% 41% 43% 50% 

Källa: (Sjöfartsverket & SMHI, 2015), (Fastland, 2016 ) 

 

De rörliga kostnaderna kan, som nämns ovan, variera med avseende på ismängd och med avseende på 

antalet isbrytarassistanser. Enligt Sjöfartsverket beror kostnaderna för inhyrda isbrytare och för 

hyrningar av helikoptrar och bogserbåtar huvudsakligen på hur mycket is det  ligger. Vidare styrs 

underhållet av isbrytarna av Transportstyrelsens säkerhetsföreskrifter, t ex avseende tätare underhåll 

                                                      

54 Sjöfartsverket köper in driften av isbrytarna av ett managementbolag men står för samtliga personal- och 

underhållskostnader.  
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för äldre isbrytare oberoende om de har används eller inte.55 Personalkostnaderna är knappast rörliga, i 

milda vintrar görs dock i vissa fall anpassningar genom att lösa upp kontrakt i förtid.56  

Med hänsyn till osäkerheterna beräknar vi de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för två 

extrema alternativ: ett lågalternativ som enbart innehåller kostnaderna för driv- och smörjmedel och 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna för luftföroreningar och växthusgaser som uppstår vid 

förbrukningen av bränslet och ett högalternativ som därutöver innehåller kostnaderna för underhållet 

av de egna isbrytare och inhyrningen av isbrytare. Se Tabell 12 i slutet på detta avsnitt.   

Tabell 11 visar hur bränsleförbrukningen varierar mellan ca 5 000 ton vintern 2014/15 och ca 27 000 

ton vintern 2011/2012. Vi antar att den genomsnittliga förbrukningen under de senaste sex isbrytar-

säsongerna på ca 13 000 ton motsvarar isbrytarnas bränsleförbrukning under ett år. Vintern 2009/2010 

till vintern 2014/2015 förbrukade isbrytarnas ungefär två tredjedelar Heavy Fuel Oil (HFO) och en 

tredjedel Marine Gas Oil (MGO). Vi baserar våra beräkningar av isbrytarnas externa kostnader på 

MGO.  Den antagna genomsnittliga bränsleförbrukningen på 12 959 ton MGO beräknas leda till 

externa kostnader kopplade till luftföroreningar på 16,7 miljoner kr och växthusgaser på 25,6 miljoner 

kr. Som för lotsbåtarna, värderas luftföroreningar till 1 288 kr/ton bränsle enligt Nerhagen (2016) och 

växthusgaser till 0,66 kr/ton CO2 enligt Carlén (2014). För att hålla ner antalet alternativ och intervall 

inkluderas för luftföroreningar enbart de samhällsekonomiska kostnaderna för sekundära partiklar och 

inte det 20-procentiga tillägget för övriga effekter (se avsnitt 3.4.2).57 Vi antar i enlighet med Ricardo 

(2014) att ett ton marint bränsle innehåller 2,99 ton CO2.  

 

Tabell 11. Isbrytarnas bränsleförbrukning per år 2009/10 – 2014/15 och uppskattning av 

genomsnittliga samhällsekonomiska marginalkostnader under perioden för luftföroreningar och 

växthusgaser som uppstår vid användningen av isbrytare i kr (2014 års priser) per år. 

Isbrytningssäsong 2009/10   2010/11  2011/12 2012/13 2013/14 2014/15  Genomsnitt 

Bränsleförbrukning i ton per 
isbrytarsäsong 18 041 27 292 9 444 13 362 4 754 4 862 

12 959 

        

Marginalkostnader för 
luftföroreningar per år  

      
 16 691 192 kr    

Marginalkostnader för 
Växthusgaser per år   

      
25 573 291 kr     

Marginalkostnader för 
luftföroreningar och  

Växthusgaser per år  

      

42 264 483 kr  

Källa: (Sjöfartsverket & SMHI, 2015), (Fastland, 2016 ) 

 

                                                      

55 Om man betraktar ett längre perspektiv är även frågan relevant hur investeringar i nya isbrytare ska beaktas. 

Vi fokuserar dock på det kortsiktiga perspektivet med given infrastruktur och utrustning.   

56 För att anpassa arbetskraftsutbudet till när efterfrågan är som störst, dvs. under vintern, har en stor andel av 

personalen kontrakt som innebär att de arbetar längre tider i sträck under vinterhalvåret och har mer ledighet 

under sommarhalvåret. 

57 De samhällsekonomiska marginalkostnaderna för isbrytning är ca 3 miljoner kr högre om de antagna 

kostnader för luftföroreningens övriga effekter inkluderas.  
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IMO:s58 sedan 2013 gällande energieffektiviseringskrav för handelsfartygen, se avsnitt 3.5 nedan, 

leder till att handelsfartygens maskineffekter, dvs. energiåtgången (och utsläppen) per transporterat ton 

minskar under hela året. Föreskriften innebär dock också att det efterfrågas mer isbrytarassistanser 

under vintertid. Vi har inte information över i vilken grad energiförbrukningen minskar för de fartyg 

som får assistans.  

 

Tabell 12. Beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader för isbrytning per år (2014 års priser) 

baserade på kostnaderna under vintrarna 2009/2010 till 2015/2015. 

Genomsnittliga kostnader per år (miljoner kr  (i 2014 års priser) Lågalternativ  Högalternativ 

för driv- och smörjmedel för samtliga isbrytare  52,5      52,5      

för underhåll av egna isbrytare smörjmedel   36,9  

för inhyrda isbrytare  38,3   

Isbrytningens externa kostnader  42,2     42,2     

Summa marginalkostnader per år 94,7 169,9  

Andel av kostnader för isbrytningsverksamheten (utgående ifrån i 
genomsnitt: 290 milj. kr per år) 

32% 59% 

Marginalkostnad per assistans (utgående ifrån i genomsnitt: 1 400 
assistanser per år) 

67 642 kr 121 357 kr 

 

3.2.3. Hur kan kostnadsskattningar användas  

Sjöfartsverkets kostnader för isbrytningsverksamheten är i genomsnitt omkring 290 miljoner kr per år. 

Som nämns i avsnitt 2.2  tas det inte ut någon särskild isbrytningsavgift och fartyg som anlöper 

hamnar i hela landet betalar via farledsavgiften för isbrytningen. Det sker således en  regionalpolitiskt 

motiverad subventionering från fartyg i samtliga farleder till de farleder där fartyg får isbrytar-

assistans. Enligt våra beräkningar utgör de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för isbrytning ca 

95 miljoner kr per år  (baserade på kostnader för driv- och smörjmedel och isbrytningens externa 

kostnader) och ca 170 miljoner kr per år (om därutöver kostnader för underhåll av egna isbrytare och 

inhyrning av isbrytare inkluderas) och täcker 32 resp. 59 procent av Sjöfartsverkets kostnader för 

isbrytningsverksamheten. Detta innebär att avgifter baserade på de samhällsekonomiska marginal-

kostnaderna inte skulle täcka Sjöfartsverkets kostnader för isbrytningsverksamheten och att det skulle 

behövas kompletterande finansiering.  

Med hänsyn till de mellan olika vintrar och platser varierande förutsättningar är det svårt att införa 

prisdifferentierade marginalkostnadsbaserade avgifter för de fartyg som utnyttjar isbrytarassistanser. 

En möjlig lösning kunde vara att fartyg som utnyttjar isbrytarassistanser betalar avgifter som samman-

lagt motsvarar de samhällsekonomiska marginalkostnaderna och att resterande kostnader täcks som 

regionalpolitiskt stöd via statsbudgeten. En annan lösning kunde vara att de samlade kostnaderna för 

isbrytningsverksamheten finansieras via statsbudgeten. Enligt Sjöfartsverket är dagens servicenivå 

anpassad till industrins behov och där är svårt att sänka servicegraden. Kostnadsskattningarna är 

                                                      

58 International Maritime Organization 
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knappast användbara för att identifiera centrala hamnar med hög service. Prioriteringen av ett antal 

centrala hamnar kan till och med innebära sämre förutsättningar för en effektiv isbrytning. 

I Finland ansvarar Trafikverket för beställningen, koordineringen och utvecklingen av isbrytartjänster 

(Antikainen, 2016). Målsättningen är att fartygens väntetid på isbrytarassistans inte ska  överstiga 3,5 

timmar. Trafikverket har ingått befraktningsavtal med den svenska staten (se ovan), det statsägda 

aktiebolaget Arctia Icebreaking, som är den dominerande aktören, och flera privata bolag. Marknaden 

för isbrytning är öppnad för konkurrens. Som i Sverige finns inga speciella isbrytningsavgifter, 

farledsavgifterna differentieras dock m h t fartygens isklass i syfte att främja användningen av fartyg 

med hög isklass.59 Farledsavgifterna har fastställts så att intäkterna t o m 2014 i stort sett har täckt 

kostnaderna den för isbrytnings-, farleds-, VTS60- och sjömätningstjänster till handelssjöfarten längs 

den finska kusten. Kostnadstäckningsgraden varierar dock m h t att kostnaderna för isbrytningen som 

varierar främst med hänsyn till typ av vinter och bränslepriserna. Farledsavgiftens nivå har fastslagits 

så att den skall täcka de uppskattade kostnaderna för de nämnda tjänsterna till sjöfarten. När det gäller 

isbrytningen baserar sig kostnadsuppskattningen på en genomsnittsvinter. Vid hårda vintrar sjunker 

kostnadstäckningsgraden och det har varit praxis (det finns dock ingen principiell överenskommelse) 

att staten har gått in med extra medel. År 2014 har den finska regeringen halverat farledsavgifterna 

under perioden 2015-2017 (sannolikt också 2018) som  kompensation för de kostnadsökningar som 

svaveldirektivet medför. 2014 var avgiftsintäkterna ca 87,5 miljoner € och kostnadstäckningsgraden 

105% och 2015 (efter halveringen av farledsavgiften) ca 45,3 miljoner € och kostnadstäckningsgraden 

62 procent.  

När det gäller ”vinterväghållning” är det också intressant att jämföra med lösningarna för de andra 

trafikslagen. Banavgifterna baseras t ex på genomsnittliga kostnader för drift och underhåll av hela 

järnvägsnätet och kostnaderna för vinterväghållningen finansieras ”solidariskt” inom landet och via 

statliga anslag. 

3.3. Olyckor  

Generellt är sjöolyckor mer varierande än vägtrafikolyckor eftersom kostnader till följd av t ex 

fartygsskador, godsskador och miljökonsekvenser kan vara mycket betydande jämfört med 

kostnaderna för dödsfall och personskador. Kostnader för sjöräddningen (per olycka)  är i regel högre 

än motsvarande kostnader för vägtrafikolyckor.  

Tabell 13 visar de vanligaste olyckstyperna i de till Sverige angränsade haven. Med hänsyn till det 

låga antalet sjöolyckor aggregeras samtliga 3 784 olyckor under perioden 1985-2015 (första kvartalet 

2015).61 Uppgifterna i tabellen behöver anses som en approximation av olyckorna som har inträffat på 

svenskt sjöterritorium. De tre första kolumnerna visar att de flesta inrapporterade olyckorna var 

grundstötningar (31 %) följt av kollisioner med fartyg och personolyckor (båda 16 %), maskinhaveri 

(11 %) och kontakt (10 %). Brand (6 %), läckage (ca 5 %) och övrigt  (4 %) och lastförskjutning och 

                                                      

59 Inom ramen för den i första etappen av regeringsuppdraget genomförda styrmedelinventeringen beskriver Jussila 

Hammes (2015) att tullen administrerar farledsavgifterna i Finland. Avgifterna tas ut för handelsfartyg dock inte 

för fartyg i) som enbart används i insjötrafik, ii) som passerar genom finskt vatten utan att anlöpa någon finsk 

hamn, iii) som anländer till och lämnar Finland genom Saima kanal utan att anlöpa någon hamn vid Finlands kust, 

iv) för kryssnings-/lastfartyg (passagerarfartyg) med en nettodräktighet under 300 (600). Som i Sverige ges 

rabatter. De finska farledsavgifterna differentieras inte med hänsyn till NOx- och svavelutsläpp. Finland ger dock 

stöd till rederier för att de ska kunna anpassa sig till svaveldirektivet genom att anpassa befintliga fartyg (genom 

installation av scrubbers, ändringar i drivmedelssystem mm) eller skaffa nya fartyg.  

60 VTS = Vessel Traffic Service 

61 Transportstyrelsens statistik innehåller 5 907 olyckor i hela världen under perioden 1985-2015. 

Estoniaolyckan ingår inte i databasen eftersom olyckan skedde i finska vatten. 
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utsläpp (båda 1 %) förekommer mer sällan. Projektet BRISK (BRISK, 2013) finner att även inom 

Östersjön är det endast en liten andel av olyckorna som leder till utsläpp. IMO-regleringar mm 

förebygger olyckor och/eller minskar deras effekter eller förskriver att externa kostnader 

internaliseras. Ett exempel är krav på dubbelskrov för att minska oljeutsläpp. De tre sista kolumnerna i 

Tabell 13 visar nedbrytningen till specifika olyckstyper  i varje olyckskategori. 

 

Tabell 13. Olyckor med handelsfartyg i Sverige, Kattegatt, Öresund, bälten och Östersjön 1985-2015 

(första kvartal). 

Typ av olycka Antal Andel  Antal Andel 

Brand 213 6%    

   Varav Brand i elektriska installationer 15 7% 

   Brand/explosion i lastutrymmen 30 14% 

   Brand/explosion i maskinrum 103 48% 

   Brand/explosion i övriga utrymmen 65 31% 

Grundstötning 1 180 31% Brand i elektriska installationer 15 7% 

Kontakt 374 10%    

   Varav Kollision med flytande föremål 31 8% 

   Kollision med kaj bro o dylikt 343 92% 

   Kollision mellan borrplattform/ fartyg 0 0% 

Kollision mellan fartyg 594 16%    

   Varav Kollision med fritidsfartyg 100 17% 

   Kollision mellan fartyg 494 83% 

Lastförskjutning 35 1%    

Läckage 169 5%    

   Varav Isskada 10 6% 

   Kantring 45 27% 

   Läckage 58 34% 

   Stabilitetsproblem utan kantring 20 12% 

   Väderskada 36 21% 

Maskinhaveri 414 11%    

Personolycka 615 16%    

   Varav Personskada62/ Dödsfall/ Förgiftning 417 68% 

   Sjukdom/ Självmord/ Försvinnande 198 32% 

Utsläpp 52 1%    

Övrig 138 4%    

   Varav Fartyget saknat/ försvunnet 1 1% 

   Övriga händelser 137 99% 

Totalt 3 784 100%    

Källa: Transportstyrelsens SjöOlycksSystem (SOS), egna bearbetningar. 

 

                                                      

62 Personskada om det inte har skett med någon annan typ av olycka 
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3.3.1. Tidigare värderingar   

Lindberg (2002) har inom EU-projektet UNITE (UNIfication of accounts and marginal costs for 

Transport Efficiency) genomfört en studie med syfte att estimera sjöfartens marginalkostnader för 

olyckor för svenska fartyg i svenskt farvatten år 1998. Marginalkostnaderna beräknas som mycket 

låga, motsvarande 0,4 - 5 % av dåvarande farledsavgifter. I studien inkluderas personskador och inte 

kostnader för oljeutsläpp eller katastrofala olyckor. Sjöfartsverket (2002) anser att det finns anledning 

att genomföra en analys av kostnader för åtgärder som vidtas av andra fartyg, myndigheter, företag 

som på olika sätt har ansvar för sjösäkerheten. På senare tid har olyckskostnader för olika typer av 

sjöolyckor beräknats i svenska studier (Lundkvist (2010 och 2011), Swahn (2011), Ellis et al. (2012) 

och Vierth et al. (2015), dock inte med fokus på frågan hur stora de externa samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna är). 

I tidigare norska studier, (ECON, 2003), (Hjelle, 2006), anses dödsfall och personskador vara 

internaliserade för anställda eller resande och externa för övriga personer. Magnussen et al (2015) 

behandlar dock, i brist på information, samtliga dödade och skadade personer som externa, vilket de 

anser leda till en viss överskattning av sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader för olyckor. 

Berglund & Ericsson (2003), Rødseth & Killi (2014) och Magnussen et al. (2015) antar att materiella 

skador på fartyg och last mm är internaliserade via försäkringar. Även oljespill och andra utsläpp, som 

kan leda till vattenföroreningar och habitat- och biodiversitetsförluster, är till viss grad internaliserade 

via försäkringar. På EU-nivå anser Maibach et al. (2008) att de samhällsekonomiska marginal-

kostnaderna för sjöolyckor är negligerbara och Ricardo (2014) innehåller inga uppskattningar för de 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna för olyckor till sjöss.  

SIKA (2010) beräknar årliga samhällsekonomiska marginalkostnader för dödsfall och skadade på 48 

miljoner kr (i 2010 års priser). Utgångspunkten är Lindberg (2002) och att olyckskostnaderna 

motsvarar  0,4 - 5 % av farledsavgifterna. Materiella kostnader och kostnader kopplade till oljespill 

och andra miljökonsekvenser beaktas inte.   

Trafikanalys (2016b) tillämpar samma metod som SIKA (2010) och beräknar årliga 

samhällsekonomiska marginalkostnader för dödsfall och skadade på 35 miljoner kr (i 2015 års 

priser).63 Vi vill påpeka att det kan leda fel att basera de policyrelevanta samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna på andelar av de aktuella farledsavgifterna eftersom utfallet då påverkas av 

eventuella administrativa förändringar av avgifterna, som omstruktureringar av avgiftssystemet som 

beskrivs nedan i  avsnitt 4.1.  

Vad gäller godstransporter till sjöss under perioden 2000-2014 i Norge, konstaterar Magnussen et al. 

(2015) att antalet dödsfall och skadade minskade kraftigt mellan 2000 och 2003.64 Utgående ifrån att i 

genomsnitt 1,64 dödsfall och en skadad per år 2004-2014 samt värderingar på 49,5 miljoner norska kr 

för dödsfall (Value of statistical life, VSL) för personen som dör, (inkl. VSL-tillägg för familjen och 

kostnader för samhället) och 8,09 miljoner norska kr per skadad (antagandet är att skadan är till hälften 

lindrig och till hälften allvarlig) beräknar de samhällsekonomiska marginalkostnaderna relaterade till 

olyckor för godstransporter till sjöss i Norge per år till ca 89 miljoner norska kr.  

                                                      

63 För oss är det inte uppenbart varför Trafikanalys (2016(b)) beräknar lägre årliga samhällsekonomiska 

marginalkostnader för 2015 än SIKA gjorde för 2010. 

64 För Norge drar Rødseth & Killi (2014) slutsatsen att det låga antalet sjötrafikolyckor per tidsenhet gör det 

svårt att skatta nuvarande olycksrisk och riskelasticiteter, dvs. sambandet mellan trafikvolymen och antalet 

trafikolyckor.  
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3.3.2. Nya värderingar   

Vad det gäller olyckor finns en lång tradition att beräkna de samhällsekonomiska marginalkostnaderna 

för vägtrafikolyckor. Vi tillämpar så långt som möjligt den ansats som Isacsson & Liss (2016) använde 

för att beräkna de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för vägtrafikolyckor i Sverige och som 

Magnussen et al. (2015) tillämpar för att beräkna de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för 

olyckor med lastfartyg i Norge.  

Ansatsen innehåller följande punkter  

 Estimering av sambandet mellan trafikflöden och trafikolyckor 

 Definiering av de element i en trafikolycka som kan ses som externa ur individens 

beslutsperspektiv 

 Värdering av dessa element 

 Beräkning av kostnaderna för en olycka fördelas mellan de inblandade trafikanterna (denna 

punkt har större relevans för vägtrafiken än för sjötrafiken)    

 

Estimering av sambandet mellan trafikflöden och trafikolyckor 

Uppgifterna i Tabell 13 ovan avser antalet olyckor och en olycka kan naturligtvis leda till flera 

dödsfall och/eller skadade. Vidare är det uppenbart att några av olyckstyperna inte är relaterade till att 

fartyg används eller till antalet genomförda fartygskilometer; vi har därför exkluderat 

underkategorierna Sjukdom, Självmord och Försvinnande. Om man dessutom bortser från de 158 

personer som omkom när M/S Scandinavian Star65 eldhärjades år 1990 registrerades 18 dödsfall med 

passagerarfartyg i haven runt Sverige, som används som en approximation för Sveriges sjöterritorium, 

under perioden 1985-2015 (första kvartalet 2015). Motsvarande siffra för lastfartyg är 78 dödsfall. 

Transportstyrelsen indikerar att samtliga skadade inte  har registrerats, detta gäller särskilt för de 

lindrigt skadade.  

Å andra sidan är det osäkert hur stor andel av de registrerade olyckorna som är trafikrelaterade och 

relevanta i ett marginalkostnadsresonemang. Under perioden 1985-2015 (första kvartalet 2015) 

registrerades 96 dödsfall och 849 skadade i sjötrafiken med handelsfartyg. Av de 96 dödsfallen var 51 

kopplade personskador (dock inte sjukdom, självmord eller försvinnande) och 47 till brand, 

grundstötning, kontakt, kollision, lastförskjutning, läckage eller maskinhaveri. Av de 849 skadade var 

426 kopplade till personskador och 423 till andra typer av olyckor. Vi har inte underlag för att avgöra 

om samtliga dödsfall och skadade i Tabell 14 nedan kan anses som trafikrelaterade olyckor eller om en 

del är arbetsolyckor. Det är antagligen närliggande att misstänka att personolyckor är i större grad 

arbetsmiljörelaterade.66 Vi välkomnar att Transportstyrelsen ser över föreskrifterna och allmänna råd 

om rapportering av sjöolyckor och tillbud till sjöss (Olgemar, 2016). 

Faktumet att besättningen arbetar och i många fall bor på fartygen försvårar avgränsningen och 

jämförbarheten med de andra trafikslagen. Siffran 96 dödsfall och 849 skadade i sjötrafiken på 30 år 

kan dock jämföras med  270 dödsfall och 4 492 allvarligt skadade i vägtrafiken under 201467 

                                                      

65 Olycksorsaken var mordbrand och olyckan skedde ursprunglig på internationellt vatten. Anledningen till att 

den är med i Transportstyrelsens databas är troligen eftersom fartyget bogserades in i Sveriges sjöterritorium. 

66 http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/utgangna-remisser/remiss-om-rapportering-av-sjoolyckor/  
67 Antalet dödsfall var 260 2015, antalet skadade 2015 redovisas inte i (Transportstyrelsen, 2016). 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/utgangna-remisser/remiss-om-rapportering-av-sjoolyckor/
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(Transportstyrelsen, 2015c; 2016).68 Isacsson & Liss (2016) beräknar att vägtrafikolyckor kostar 

samhället i genomsnitt ca 18 miljarder kr för vägtrafiken, vilket ligger i linje med MBS:s beräkningar 

på ca 21 miljarder kr per år (MSB, 2005). En förklaring för det högre värdet i MBS:s studie är att 

självmord inkluderades i olycksstatistiken till och med 2010.  

 

Tabell 14. Antal dödsfall och skadade i olyckor med passagerar- och lastfartyg i Sverige, Kattegatt, 

Öresund, bälten och Östersjön (som approximation av Sveriges sjöterritorium) 1985-2015 (första 

kvartalet 2015).  

 Antal dödsfall Antal skadade 

  I hamn Utanför hamn Totalt I hamn Utanför hamn Totalt 

Passagerarfartyg69 12 6 (+158) 18 (+158) 431 138 569 

Lastfartyg 35 43 78 165 115 280 

Totalt 47 49 (+158) 96 (+158) 596 253 849 

Källa: Transportstyrelsens databas SjöOlycksSystem (SOS), egna bearbetningar. 

 

Tabell 14 visar att ca hälften av alla dödsfall och ca 70 procent av alla skador under perioden 1985-

2015 skedde i hamnarna. Enligt Transportstyrelsen utsätts besättning och passagerare för störst 

olycksrisk i hamnområden eftersom det är här de utsätts för mest ”extern påverkan”, dvs. händelser 

som de inte själva har kontroll över. En stor del av dödsfallen har inträffat i samband med 

lastning/lossning (där man t ex blir påkörd på bildäck) eller vid förtöjningsarbete (trossar som går av 

och träffar olyckligt eller slungar besättningsmannen i sjön). Dessutom har ett par dödsfall rapporterats 

i samband med säkerhetsövningar som, åtminstone för passagerarfartyg, ofta sker vid kaj 

(livbåtsövningar där vajrar har brustit och livbåten har fallit i vattnet med besättningsmän i.) Slutligen 

har det förekommit ett par fall där besättningsmän klämts till döds bakom vattentäta/brandsäkra 

dörrar.70 

Rødseth & Killi (2014) bekräftar att fartygen är mest sårbara för olyckor när de befinner sig i eller är 

på väg till hamnar. Det är uppenbart att beräkningen av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna 

för olyckor behöver anpassas till de organisatoriska strukturerna och aktörerna i Sverige (bl. a. 

Sjöfartsverket och hamnarna) och internationellt. I Tabell 14 skiljs mellan dödsfall och skadade på 

passagerafartyg resp. lastfartyg. Tyvärr används olika definitioner i Tabell 2 och 14. Om vi inkluderar 

kryssningsfartyg och ro-pax-fartyg (i Tabell 2) i kategorin passagerarfartyg (i Tabell 14) beräknar vi 

att risken för personskador är ca sju gånger så stor för passagerarfartyg som för lastfartyg.  

Vi har beräknat i genomsnitt 3,1 dödsfall och 27,4 skadade per år, baserat på statistiken för  perioden 

1985-2014. Tabell 15 visar att det genomsnittliga antalet dödsfall skulle vara lägre om vi i stället hade 

                                                      

68 Avgränsningen stämmer inte överens med avgränsningen i denna rapport. Transportstyrelsen inkluderar t ex 

olyckor med fiskebåtar.   

69 I Transportportstyrelsens databas omfattar passagerarfartyg följande fartygskategorier:  Fartyg för 

personbefordran (max 12 personer), Passagerarfartyg, Passagerarfartyg enligt Dir 98/18/EG 3, Passagerarfartyg 

som nyttjas i internationell trafik och Vägfärja. 

70 Enligt Transportstyrelsen uppstår flest allvarliga personskador i järnvägstransportsystemet pga. 

självmordshändelser (som exkluderas från olycksstatistiken). Majoriteten av skadorna som uppstår pga. 

olyckshändelser sker i samband med att personer passerar spåret på en plankorsning eller olagligt befinner sig i 

spårområdet. Utvecklingen under perioden 2006-2014 tyder inte på att problemen minskat. Passagerare, 

anställda,  entreprenörer och övriga involveras mer sällan i allvarliga olyckor. 
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utgått ifrån perioden 2005-2014, som Magnussen et al. (2015) gör för Norge. Det genomsnittliga 

antalet skador skulle dock vara högre under perioden 1985-2014 än under perioden 2005-2014, vilket 

är motsatsen till utvecklingen i Norge (som beskrivs i Magnussen et al. (2015)).71 

 

Tabell 15. Beräknat antal dödsfall och skadade i olyckor i Sverige, Kattegatt, Öresund, bälten och 

Östersjön (som approximation av Sveriges sjöterritorium) per årtionde och för 1985-2014.  

 Antal dödsfall per år  Antal skadade   per år  

1985-1994 3,7 12,9 

1995-2004 2,9 28.1 

2005-2014 3,0 43,0 

1985-2014 3,1 27,4 

Källa: Transportstyrelsens databas SjöOlycksSystem (SOS), egna bearbetningar. 

 

Definiering av elementen  

Om en olycka inträffar är det väsentligt att definiera vilka kostnader som skall värderas. Vi använder, 

som Isacsson & Liss (2016) följande kostnadselement i beräkningen av den externa marginal-

kostnaden för trafikolyckor: i) betalningsviljan för att undvika ett statistiskt dödsfall, en svårt skadad 

eller lindrigt skadad, ii) olyckskostnader som bärs av samhället för dödsfall/svårt skadad/eller lindrigt 

skadad. Detta är i huvudsak sjukvårdskostnader, administrativa kostnader och kostnader för 

produktionsbortfall och iii) kostnader för egendomsskador, 15 000 kr vid dödsfall, inkluderas även om 

dessa kostnader täcks av försäkringar och är därmed internaliserade.  

Vi antar att näringslivets kostnader för fartygsskador och godsskador är internaliserade via 

försäkringar.72 Detsamma antas för utsläpp av bunkerolja och/eller last, vilket har förekommit ytterst 

sällan i de tre senaste årtionden i de till Sverige angränsade haven. Man bör dock komma ihåg att det 

finns risker för stora katastrofer inom sjöfarten som kan ge upphov till icke-internaliserade kostnader. 

Dessa har en låg sannolikhet för att inträffa. Hur säkerhetsrisker i säkra system ska hanteras är ett 

viktigt forskningsområde.  

Värdering  

När det gäller betalningsviljan för att undvika ett dödsfall, en svårt skadad eller en lindrigt skadad  

använder vi ASEK:s värderingar för vägtrafikolyckor (se Tabell 16). ASEK:s värdering av ett 

statistiskt liv (VSL) ligger ungefär på samma nivå som IMO:s värdering (IMO 2007(b)) på tre 

miljoner USD (ungefär 25 miljoner svenska kr) och den danska värderingen på 20 miljoner danska kr 

och den norska på 26 miljoner norska kr (Vierth, et al., 2015). Ovan nämnd norsk studie (Magnussen 

et al., 2015) inkluderar dock tillägg för familjen, på 40 procent av VSL, och de materiella kostnaderna 

antas vara högre. Egendomsskador antas dock vara internaliserade via försäkringar.  

                                                      

71 Som nämns ovan är ungefär hälften av antalet dödsfall resp. skadade relaterade till andra typer av olyckor än 

personolyckor. 

72 Vi bortser här ifrån försäkringarnas roll internaliseringen av personskador.   
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Tabell 16. Värdering av betalningsviljan för att undvika dödsfall och skadade samt materiella kostnader 

som bärs av samhället och egendomsskador. 

 Statistiskt dödsfall 

(kr, i 2014 års 
priser) 

Svårt skadad 

(kr, i 2014 års priser) 

Lindrigt skadad 

(kr, i 2014 års 
priser) 

VSL = värdet av ett statistiskt liv  24 000 000  4 000 000 160 000 

Materiella olyckskostnader som bärs av samhället  1 400 000 700 000 70 000 

Egendomsskador 15 000   

Summa 25 415 000  4 700 000 230 000 

Källa: Trafikverket (2016(d))  

 

De årliga kostnaderna för dödsfall inom person- och godstrafiken till sjöss beräknas till ca 79 miljoner 

kr. Transportstyrelsens olycksdatabas differentierar tyvärr inte mellan svåra och lindriga skador. 

Därför utgår vi ifrån extremfallen: a) att samtliga skador är lindriga och b) att samtliga skador är 

allvarliga. Vi beräknar årliga samhällsekonomiska marginalkostnader för olyckor på sammanlagt ca 85 

miljoner kr i lågalternativet (där samtliga skador antas vara lindriga) och ca 208 miljoner kr i 

högalternativet (där samtliga skador antas vara allvarliga). Intervallet 85-208 miljoner kr kan jämföras 

med samhällets kostnader för vägtrafikolyckor på ca 18 miljarder kr per år (Isacsson & Liss (2016)) 

resp. 21 miljarder kr per år (MSB (2005). Baserade på uppgifterna om fartygskilometer i Tabell 2 har 

vi överslagsmässigt beräknat olyckskostnader per fartygskilometer. På grund av att nästan 80 procent 

av fartygskilometrarna genomförs av lastfartyg är kostnaderna per fartygskilometer i lågalternativet 

ungefär lika stora för passagerarfartyg och lastfartyg.  

 

Tabell 17. Beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader för olyckor per år (2014 års priser) 

baserade på antalet dödsfall och skadade i Transportstyrelsens olycksstatistik 1985-2014 och ASEK 6 

-värderingar. 

 Antal per år Kostnader i miljoner kr per år (2014 års priser) Kostnader i kr per 
fartygs-km   

 Dödsfall  Skadade Dödsfall  Lindriga 
skador 

Svåra 
skador 

Summa 
låg* 

Summa 
hög** 

Summa 
låg 

Summa 
hög 

Passagerarfartyg 
0,6 18,4 15,2 

                          
4,2     

                       
86,5     

                        
19,5     

                      
101,7     

                          
5,5     

                       
28,6     

Lastfartyg 
2,5 9 63,5 

                           
2,1     

                       
42,3     

                       
65,6     

                     
105,8     

                           
5,1     

                          
8,3     

Totalt 
3,1 27,4 78,8 

                          
6,3     

                     
128,8     

                        
85,1     

                    
207,6     

                          
5,2     

                        
12,7     

Källor: Transportstyrelsens databas SjöOlycksSystem (SOS), SSPA (2016), Trafikverket (2016), egna bearbetningar. 

* dödsfall och lindriga  skador, ** dödsfall och svåra skador 

 

De för godstransporterna beräknade samhällsekonomiska marginalkostnaderna på 85 till 208 miljoner 

svenska kr per ligger på samma nivå (lågalternativet) eller över (högalternativet) som motsvarande 

kostnader för Norge på ca 89 miljoner norska kr. Magnussen et al. (2015) utgår dock ifrån ett lägre 

antal genomsnittliga dödsfall per år (1,64 jämfört med 2,5 i vår beräkning) och skadade per år (en 
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skadad per år i Norge  jämfört med nio skadade per år i vår beräkning). Värderingarna för VSL och 

skadade är dock högre i den norska studien (se avsnitt 3.3.1 och Tabell 16). 

3.3.3.  Hur kan kostnadsskattningar användas  

De samhällsekonomiska marginalkostnaderna för olyckor är externa kostnader som sjötrafiken ger 

upphov till. Dessa kostnader motsvarar inte Sjöfartsverkets kostnader − som kostnaderna för lotsning 

och isbrytning. Sjöfartsverket har inte mandat att beakta de samhällsekonomiska marginalkostnaderna 

för olyckor på samma sätt som Trafikverket vid utformningen av  banavgifterna. Det är inte heller 

uppenbart i vilken utsträckning Sjöfartsverket kan påverka risker för och konsekvenser av sjöolyckor. 

Därför är det viktigt att identifiera de relevanta aktörerna på lokal nivå (hamnar, kommuner, företag 

mm), nationell nivå (Transportstyrelsen, Sjöfartsverket mm) och internationell nivå (IMO, EU, 

samarbete inom Östersjön) som kan bidra till att internalisera de samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna kopplade till olyckor.73   

För att säkerställa jämförbarheten mellan trafikslagen, ser vi ett behov att kvalitetssäkra de statistiska 

uppgifterna som vi har räknat med och att harmonisera begreppen som används i olika myndigheternas 

statistik. Transportstyrelsen arbetar för närvarande med förändringar i föreskriften kring olycks-

rapportering. Denna förändring är till stor del styrd av internationella krav, men Transportstyrelsen 

öppnar upp för möjligheten att även andra än befälhavaren kan rapportera olyckor och tillbud. Kopplat 

till detta kommer Transportstyrelsen att genomföra informationsinsatser, som förhoppningsvis 

kommer leda till en ökad rapportering av tillbud, den del av statistiken som kanske är i störst behov av 

att förbättras i dagsläget.  

3.4. Luftföroreningar  

Sjöfartens utsläpp till luft i form av kväveoxider (NOx), svaveldioxider (SO2) och partikelutsläpp är 

skadliga för människor, natur och klimat och ekosystem samt surt regn som påverkar ekosystemen 

negativt, genom att försura mark och vatten. NOx –utsläpp är en bidragande orsak till övergödning i 

sjöar, hav och på land. Sekundära effekter i form av ozon (som skapas från en kemisk reaktion av NOx 

och som påverkar grödor och även människors hälsa) och nitrat och sulfat (bildas av NOx och SO2)) 

förekommer också. Bland annat Hämekoski et al. (2002) betonar att det kan finnas betydande 

skillnader i skadekostnader på land och till sjöss. För en detaljerad beskrivning av luftföroreningarnas 

effekter på människor, natur och klimat och ekosystem se Mellin & Creutzer (2014) och Nerhagen 

(2016).  

De samhällsekonomiska marginalkostnaderna för sjötransporternas luftföroreningar i Sveriges 

sjöterritorium beräknas i två steg. Först uppskattas hur många liter bränsle fartygen förbrukar och hur 

mycket av varje ämne som utsläpps. I andra steget beräknas de samhällsekonomiska marginal-

kostnaderna genom att multiplicera antalet förbrukade liter bränsle med en kostnad per enhet bränsle. 

Nedan är fokus på emissionernas effekter på regional nivå, kostnaderna som uppstår på lokal nivå i 

städer behandlas mer översiktligt.  

                                                      

73 Ett särskilt fokus skulle behöva ligga på hamnarna som intermodala knytpunkter. Man behöver inkludera de 

externa kostnaderna som uppstår under hamnuppehållet; detta gäller olyckor men också buller (och under lastning 

och lossning) och trängsel. 
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3.4.1. Tidigare beräkningar  

Bränsleförbrukning 

Med hänsyn till att fartygen kan tanka i olika länder och att länderna tillämpar olika redovisnings-

metoder vad gäller försäljning och konsumtion av bränsle, har sjöfartens bränsleförbrukning 

traditionellt beräknats med hjälp av top down ansatser som startar från aggregerade värden.74 Corbet & 

Koehler (2003) beräknar dock en ungefär dubbelt så hög bränsleförbrukning när de använder en 

bottom up ansats som börjar från det enskilda fartygets förbrukning. Än så länge finns ingen 

konsensus över hur man bör beräkna bränsleförbrukningen (Cullinane & Cullinane, 2013). 

Förbrukningen per tonkilometer är vanligtvis mycket lägre för sjötransporter än t ex för 

vägtransporter. Detta förstärks av trenden mot större fartyg, som leder till att bränsleförbrukningen 

ökar per fartygskilometer men minskar per tonkilometer.  

Fartygens hastighet är av stor betydelse. En halvering av containerfartygens fart skulle leda till en 

minskning av bränsleförbrukningen med upp till 70 procent (Corbet et al., 2009). I VTI:s beräkningar 

för exempeltransporter mellan Sverige och kontinenten antas baserat på IMO (2014) att slow steaming 

mm har lett till att containerfartygens bränsleförbrukning minskade med 20 procent mellan 2007 och 

2015 (Vierth & Sowa, 2015). Anpassningen av hastigheten har större betydelse och används mer i 

sjöfarten än de landbaserade trafikslagen; redare reducerar hastigheten t ex i tider med minskad 

efterfrågan eller högre bränslepriser.  

Beräkning av bränsleförbrukning, emissioner och marginalkostnader i Sjöfartsverket (2002)  

I regeringsuppdraget avseende sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader (se Sjöfartsverket 

(2002(b)), MariTerm (2002) och Hämekoski (2002)), beräknas bränsleförbrukningen individuellt för 

samtliga fartyg som anlöpte svenska hamnar med hänsyn till fartygets typ av huvudmaskin och effekt. 

Det beaktades även vilken del av farleden som trafikerades (där olika hastigheter användes) och 

tillryggalagd distans. Beräkningen gjordes för varje anlöp i inre vatten och på fritt vatten till 

territorialgränsen, men inte för transporterna längs kusten. Bränsleförbrukningen år 2001 beräknas 

uppgå till 192 650 ton.  

Utsläppta kvantiteter NOx, CO, VOC, PM och Sox (och CO2) beräknas på svenskt sjöterritorium, i 

Sveriges ekonomiska zon och i Östersjöområdet. Skadekostnaderna för utsläppen till luft inom svenskt 

sjöterritorium (från sjöfarten på Sverige) beräknas både baserade på den för sjötransporter anpassade 

Impact Pathway ansatsen som har tagits fram inom ramen för det  europeiska projektet ExternE 

(Externalities of Energy)75 och baserade på de 2002 gällande ASEK 3-värderingarna, som är 

ursprungligen framtagna för landbaserade transporter. 

Tabell 18 visar att det beräknas ca fyra gånger så stora skadekostnader relaterade till luftföroreningar 

om ASEK-värderingarna av regionala effekter används än om ExternE-ansatsen används för att 

värdera både regionala och lokala effekter. ExternE-kolumnerna (tredje och fjärde kolumn i tabellen) 

nedan avser medelvärden för skadekostnaden per utsläppt enhet av resp. ämne under hela resan 

inbegripet vistelsen i hamn och olika delar av farlederna till/från hamnarna. I Sjöfartsverket (2002) 

redovisas även hur kostnaderna fördelas på tolv olika fartygstyper; detta är möjligt baserat på 

informationen om bränsleförbrukningen för varje individuellt fartyg.   

  

                                                      

74 Information om i vilket land bränslet köpts behövs inte eftersom internaliserande bränsleskatter inte 

förekommer. 

75 För en utförlig beskrivning av Impact Pathway ansatsen se Friedrich & Bickel (2001).  
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Tabell 18. Samhällsekonomiska marginalkostnader relaterade till luftföroreningar i Sveriges 

sjöterritorium från sjöfarten i Sverige beräknade baserat på Impact Pathway ansatsen och de 2002 

gällande ASEK 3-värderingarna i miljoner kr (2001 års priser). 

Utsläppt ämne  Utsläppt kvantitet 
i ton  i svenskt 
sjöterritorium 

Pris per 
kg enligt 
ExternE  

Marginalkostnader per 
år enligt ExternE i 

miljoner kr  

Pris per 
kg enligt 
ASEK 3  

Marginalkostnader per 
år i miljoner kr enligt 

ASEK 3  

NOx 9 808 13,928 136,6 62,000 608,1 

CO 1 471 0,050 0,1  Ej beräknat 

HC/VOC 479 2,129 1,0 31,000 14,8 

PM 240 48,161 11,5  Ej beräknat 

Sox 4 090 7,406 30,3 21,000 85,9 

Summa 
luftföroreningar 

  179,5  708,8 

Källa: Sjöfartsverket (2002(b)) 

 

I avrapporteringen av regeringsuppdraget påpekar Sjöfartsverket att det finns flera osäkerheter i 

resultaten och att man bör genomföra fördjupade och utvidgade studier med ExternE-ansatsen.  

Emissionsfaktorer och värdering   

Sjöfartsverkets ambitiösa ansats verkar dock inte ha använts och vidareutvecklats. SIKA (2010) 

baserar inte sina beräkningar av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna relaterade till 

luftföroreningar (och växthusgaser) på bränsleförbrukningen av fartygen som anlöpte svenska hamnar 

utan använder istället emissionsfaktorer för EU:s handelsflotta i gram per tonkilometer (för 

godstrafiken) och kg utsläpp per kg bränsle för dansk sjöfart 2007-2011 (för persontrafiken). Dessa 

faktorer är osäkrare och leder till en under- eller överskattning av ton emissioner om det inte på ett bra 

sätt tas hänsyn till att fartygens bränsle, att gemensamma utrymmen (t ex cafeteria på ro-pax fartyg) 

transporteras och att fartygen till viss del kör utan last. Sjöfartsverkets beräkningar 2002 är förstås 

också mer noggranna eftersom de är framtagna för de fartyg som anlöper Sverige och inte utgår ifrån 

europeiska genomsnitt.  

SIKA (2010) beräknar samhällsekonomiska marginalkostnader relaterade till luftföroreningar i 

Sveriges sjöterritorium per år på 856 miljoner kr (i 2006 års priser) baserade på ASEK 4-värderingar. 

Indexuppräkningar förklarar skillnaden mot de i Tabell 18 angiva 708,8 miljoner kr (i 2001 års 

priser).76   

                                                      

76 SIKA (2010) förklarar faktumet att ASEK beräknar mycket högre årliga skadekostnader än ExternE med att 

delvis olika effekter värderas ”I ExternE värderas samma effekter som i ASEK med undantag att för att både lokala 

och regionala effekter av partiklar värderas men endast regionala effekter av kväveoxider. Effekterna av 

kväveoxider och partiklar är korrelerade, vilket innebär att det finns en risk för dubbelräkning om bägge värderas. 

I ExternE försöker man att undvika risken för dubbelräkning genom att inte värdera lokala effekter av kväveoxid. 

I ASEK försöker man undvika risken för dubbelräkning genom att inte värdera regionala effekter av partiklar. 

Eftersom endast regionala (och globala) effekter antas uppstå vid luftföroreningar till sjöss så består skillnaden 

mellan ASEK och ExternE huvudsakligen i att partiklar inte värderas vid användning av ASEK-värden SIKA 

(2010).”    
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Trafikanalys (2016b) baserar sina beräkningar av de samhällsekonomiska kostnaderna kopplade till 

luftföroreningarnas regionala effekter på ASEK 5-värderingar.77 För godstrafiken används som 

emissionsfaktorer de i SIKA (2010) i gram per tonkilometer angivna faktorerna för EU:s handelsflotta 

och införandet av svaveldirektivet 2015 beaktas. Det anges inte specifikt vilka emissionsfaktor(er) 

som används för persontrafiken.  

Europeisk handbok  

Den europeiska handboken Ricardo (2014) tillämpar Impact Pathway ansatsen för att beräkna de 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna relaterade till luftföroreningar. Havsrelaterade 

skadekostnader beräknas för olika hav. I Tabell 19 anges värderingarna av NOx, SO2, VOC och PM i 

Östersjön, vilka är lägre än ASEK-värderingarna, som differentierar mellan regionala och lokala 

effekter, se (Trafikverket, 2016(c)).  

 

Tabell 19. Externa kostnader för sjötransporter i kr per kg emissioner enligt ASEK regionalt och lokalt 

(för exemplet Stockholm innerstad) i Trafikverket (2016b) och Ricardo (2014). 

 ASEK 6 (2016) kr/kg i 2014 års priser Ricardo (2014) kr/kg i 2010 års priser78   

NOx  Regionalt 86,  lokalt (Stockholm innerstad) 41 Östersjön 42 

SO2  Regionalt 43, lokalt (Stockholms innerstad) 77 Östersjön 46 

VOC Regionalt 29, lokalt (Stockholms innerstad) 379  Östersjön 10 

PM  Regionalt 0,  lokalt (Stockholms innerstad) 13 077  Östersjön 122  

Källor: Trafikverket (2016b) och Ricardo (2014) 

 

Beräkning av samhällsekonomiska marginalkostnader för luftföroreningar i Finland  

I Finland uppdaterades 2012 den tio år gamla kostnadsberäkningen för luftföroreningar79 och CO2-

utsläpp från väg-, järnvägs- och sjötrafiken, (Gynther, et al., 2012). Kostnader för 2007 beräknas 

uppgå till ca 900 miljoner € (i 2010 års priser) varav vägtrafiken står för 77 procent, sjötrafiken för 21 

procent och järnvägstrafiken för ca två procent. 820 miljoner € kostnader uppstod av 

bränsleförbrukning och gatudamm, 54 milj. € för kostnader av utsläpp vid bränsleproduktionen och 26 

miljoner € för kostnader för avfall och avfallsvatten. Avgränsningen i den finska studien är således 

bredare än i det svenska regeringsuppdraget. För sjöfarten ingår inlandssjöfarten (100 miljoner 

tonkilometer, motsvarande tre procent av den samlade inrikestrafiken) men också fritidsbåtar, fiske- 

och arbetsbåtar och utsläpp i hamnar. Det analyseras hur halterna i olika luftföreningar inverkar på 

hälsan och växtligheten samt på kostnaderna för klimatförändringen. Man använder sig huvudsakligen 

av Impact pathway ansatsen för att definiera och ekonomiskt utvärdera skadeverkan av utsläpp till luft. 

Trafiksäkerhetsverket och Trafikverket har utvecklat kalkylverktyget MERIMA för att beräkna 

sjöfartens utsläpp till luft år för år och differentierat efter olika kriterier (Antikainen, 2016). De första 

modellversionerna togs fram 2009 och den senaste blev klar i början av 2016. Modellen används av 

myndigheter och andra aktörer inom sjöfartssektorn.  

 

                                                      

77 ASEK 6 (Trafikverket, 2016c), innehåller inga emissionsfaktorer för sjöfarten.  

78 Som valutakurs har 9 kr / Euro har använts.  

79 partiklar, SO2 och sulfat,, NOx och nitrat, CO, HC inkl. CH4, N2O. 
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I hamnstäder har den direkta hälsopåverkan från sjöfartens partikelutsläpp uppskattats separat för 

området två kilometer runt hamnen och den övriga staden. Undersökningen är mycket detaljerad i de 

23 hamnarna med de högsta partikelutsläppen (enligt det av VTT utvecklade beräkningsverktyget 

LIPASTO80). Man har inte gjort lika detaljerade undersökningar i de 14 hamnarna med utsläpp under 

200 kilogram per år eller inlandshamnarna. Beräkningar av partikelutsläpp har gjorts utgående från 

spridningsmodeller för Åbos hamnar. Hänsyn tas till utsläppens bidrag till partikelhalten i Åbo 

centrum från utsläpp a) i farleden utanför hamnen, b) i farleden i hamnen och c) i hamnen.  

3.4.2. Nya beräkningar  

Bränsleförbrukning  

Vi använder en liknande ansats som Sjöfartsverket och MariTerm år 2002. Skillnaden är dock att det 

sedan några år tillbaka är möjligt att använda AIS-data, som underlättar beräkningarna. Vi har anlitat 

SSPA för att uppskatta bränsleförbrukningen i Sveriges sjöterritorium baserade på AIS-data. I SSPA 

(2016) används en av ITTC (International Towing Tank Conference) utvecklad ansats. Metoden 

baseras på energin som krävs för att dra skrovet genom vatten i en viss hastighet. Fartygens hastighet 

kan beräknas baserat på AIS-data med hänsyn till fartygstyp och -storlek. Förbrukare ombord som inte 

har med framdriften att göra, d.v.s. belysning, kylning/uppvärmning, vattenrening mm, beaktas inte. 

Modellen är baserad på ITTC 57 för släpmotstånd på stilla djupt vatten samt en uppskattad verknings-

grad på hela fartygets framdrift om 24 procent. Sea Margin, dvs skillnaden mellan stilla djupt vatten 

och de verkliga förhållandena är satt till 20 procent. Vågor inkluderas som ett fast påslag, det tas dock 

inte hänsyn till effekter av vind, ström, tidvatten och grunt vatten.   

Faktiska uppgifter om enskilda fartygs bränsletyp och -kvalitet finns inte att tillgå via  nuvarande 

tekniska system; dels är det okänt vilken sorts bränsle fartygen i huvudsak går på och dels har många 

fartyg dubbla bränslen ombord. SSPA har räknat om energiåtgången på ca 4,1 miljoner megajoule till 

ca 371 000 ton Marine Gas Oil (MGO) som uppfyller de sedan 2015-01-01 i svavelkontrollområdet 

SECA gällande svavelkraven.81 SSPA:s beräknade ca 371 000 ton bränsle på Sveriges sjöterritorium 

inklusive Gotland år 2015 kan jämföras med Sjöfartsverkets/MariTerms beräknade ca 193 000 ton på 

Sveriges sjöterritorium (exklusive transporter längs kusten) år 2001.  

SSPA anser att uppgifterna i Tabell 20 bör anses som undre gräns för bränsleförbrukningen på svenskt 

sjöterritorium år 2015. Tabell 20 visar den stora dominansen av ro-pax-fartygen som förbrukar ca en 

tredjedel av bränslet i Sveriges sjöterritorium följt av tankfartyg (15 %), ro-ro-fartyg (14 %), general 

cargo-fartyg (13 %) och containerfartyg (11 %).   

Som komplement visas i Tabell 21 bränsleförbrukningen i liter per fartygskilometer82 för de olika 

fartygskategorierna och -storlekarna. Sammanställningen visar att det inte är särskilt meningsfullt att 

arbeta med den genomsnittliga förbrukningen på 22,7 l per fartygskilometer då intervallet är 8,6 

(General cargo-fartyg) – 54,2 (kryssningsfartyg) liter per fartygskilometer om man betraktar de olika 

fartygskategorierna och 1,3 – 139,8 liter per fartygskilometer om även storlekarna inkluderas. 

Uppgifterna i Tabell 21 kan användas för att identifiera typfartyg, dvs. fartygstyper och -storlekar med 

en genomsnittlig bränsleförbrukning i liter per fartygskilometer. 

 

                                                      

80 http://lipasto.vtt.fi/en/LIPASTOall.htm. 

81 Värdet är ca 398 miljoner ton bränsle om Heavy Fuel Oil (HFO) med en högre svavelhalt förutsätts.  

82 Se Tabell 2 ovan. 
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Tabell 20. Beräknad bränsleförbrukning (MGO) i ton per år samt per fartygskategori och –storlek på 

svenskt sjöterritorium 2015.  

Ungefärlig 
GT  

Kategori 

725 725− 
3 900 

3 900− 
11 500 

11 500− 
26 500 

26 500− 
53 000 

53 000− 
85 000   

85 000− 
140 000 

140 000− 
187 000 

Totalt 

Kryssning 2 43 210 2 909 1 039 5 708 2 450 - 12 360 

Ro-pax 890 996 8 749 69 659 41 357 - - - 121 651 

Ro-Ro - 162 3 221 36 828 12 800 3 - - 53 014 

Container - 36 14 183 22 259 4 905 414 40 624 42 461 

General 
Cargo 

1 19 678 24 386 5 673 45 0 - 0 49 783 

Bulk - 119 438 9 829 7 197 317 15 - 17 916 

Tanker 77 3 682 22 685 18 508 5 833 3 610 10 - 54 404 

Övriga 18 2 697 10 641 5 068 642 5 - - 19 072 

Totalt   370 661 

Källa: SSPA 

 

Tabell 21. Beräknad bränsleförbrukning i liter per fartygskilometer samt fartygskategori och –storlek i 

Sveriges sjöterritorium 2015.  

Ungefärlig 
GT  

Kategori 

725 725− 
3 900 

3 900− 
11 500 

11 500− 
26 500 

26 500− 
53 000 

53 000−8
5 000   

85 000− 
140 000 

140 000− 
187 000 

Totalt 

Kryssning 1,5 9,3 15,3 28,8 49,0 83,3 139,8   54,2 

Ro-pax 1,5 3,6 21,5 47,3 69,2       36,5 

Ro-Ro   5,7 17,1 39,3 72,2 62,5     39,8 

Container   13,5 23,1 40,1 59,6 73,1 113,0 95,2 33,6 

General 
Cargo 

2,1 5,7 11,1 29,7 44,5       8,6 

Bulk   3,1 12,7 30,4 43,6 59,9 49,7   31,6 

Tanker 1,3 6,3 15,6 32,9 50,2 58,6 100,0   19,1 

Övriga 1,3 8,1 23,0 35,8 45,1 86,2     19,8 

Medelvärde                                                                                                                                                                           22,7  

Källa: SSPA (2016) 

 

Det finns flera möjligheter att förfina beräkningarna av bränsleförbrukningen och emissionsfaktorerna. 

I en norsk studie, som togs fram som ett led i arbetet att uppnå den norska regeringens mål om att öka 

andelen miljövänliga bränslen inom sjöfarten (DNV-GL 2014a,b), analyseras bl.a. vilka fartygstyper 

och -storlekar som använder vilka drivmedel. I Sverige mäts utsläppen från fartyg som går på 
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alternativa bränslen, som Stena Lines metanolfartyg och Viking Lines LNG-fartyg, inom ramen för 

projekt som samarbetsorganisationen Zero Vision Tool83 genomför. Mot bakgrund av att det finns 

utvecklingsbehov (och mycket sker på området) ser vi ett behov av att skaffa en bas för beräkningen 

av sjöfartens luftföroreningar och för uppföljningen av olika styrmedel som svaveldirektivet, 

regleringarna för NOx84 mm. 

Emissionsfaktorer och värdering  

VTI använder havsrelaterade värderingar av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna kopplade 

till luftföroreningarna baserade på Impact pathway ansatsen. Sammanställningen nedan baseras på 

Nerhagen (2016) och skiljer mellan värderingen av luftföroreningar på regional nivå och på lokal nivå.  

Regional påverkan  

VTI har anlitat SMHI för att modellera ozon, sekundära partiklar och deposition av svavel och kväve. 

I SMHI (2016) beräknas emissioner från fartygen som anlöper Sverige i områdena Nord (Östersjön 

från Åland och norrut), Syd (Östersjön söder om Åland) och Väst (Kattegatt och Skagerrak) baserade 

på AIS-data. Dessutom görs spridningsmodelleringar och befolkningsexponeringen beräknas. I brist 

på komplett tillförlitligt underlag beräknar Nerhagen (2016) dock endast hälsoeffekter av sekundära 

partiklar och inte kostnader för ozon och deposition av svavel och kväve. Se nedan. 

Nerhagen (2016) har tagit fram samhällsekonomiska marginalkostnader (ohälsokostnader) för ett 

större geografiskt område, men gör dock bedömningen att de beräknade värdena är tillämpbara för 

Sveriges sjöterritorium. 85 Beräkningsresultaten är beroende av antaganden i spridningsmodeller mm; 

för en detaljerat beskrivning av tillämpade metoder, antaganden och osäkerheter, se Nerhagen (2016). 

I Tabell 22 visas de beräknade samhällsekonomiska marginalkostnaderna (ohälsokostnader) från 

fartygen som anlöper Sverige, för exponering för sekundära partiklar uppdelade på beräknings-

områdena Norr, Syd och Väst samt genomsnittliga värden för hela området. Nerhagen (2016) finner 

att de beräknade samhällsekonomiska marginalkostnaderna (som kan tas fram) är betydligt lägre än i 

tidigare studier, bl.a. än nu gällande ASEK 6-värden. Detta gäller framför allt för samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna för luftföroreningar som sker i Östersjön norr om Åland.  

                                                      

83 http://www.zerovisiontool.com/ 

84 NOx  regleringarna baseras på Tier-koderna 1 till 3. Från 2012 (2016) gäller Tier 2 (Tier 3) för nya fartyg. Tier 

2 innebär ungefär 20 procent lägre NOx utsläpp och Tier 3 upp till 80 procent reducering jämfört med Tier 1 

(Fridell & Hjelle, 2012). 

85 Se VTI granskningsseminarium 2016-08-31, Externa kostnader för luftföroreningar – Kunskapsläget avseende 

påverkan på ekosystemet i Sverige, betydelsen av var utsläppen sker samt kostnader för utsläpp för svensk 

sjöfart, Författare: Lena Nerhagen (VTI), Granskare: Stefan Åström (IVL), Ordförande: Mattias Haraldsson 

(VTI), Protokollförare: Hanna Lindgren (VTI). 



52  VTI rapport 908 

Tabell 22. Beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader för exponering för sekundära partiklar 

(SIA) i Sverige.  

 Bränsle (ton) Samhällsekonomiska marginalkostnader 
Ohälsokostnader (kr/ton bränsle) 

SIA förtidig död   

Norr 100 000 266 

Syd 890 000 1 178 

Väst 350 000 1 086 

SIA sjukhusinläggning   

Norr 100 000 0,30 

Syd 890 000 0,67 

Väst 350 000 0,62 

SIA nedsatt aktivitet   

Norr 100 000 86 

Syd 890 000 192 

Väst 350 000 177 

Totalt/område   

Norr 100 000 353 

Syd 890 000 1 371 

Väst 350 000 1 264 

Summa resp. genomsnitt Sverige 1 340 000 1 288 

Källa: Nerhagen (2016) 

 

Som det nämns ovan, beräknar Nerhagen (2016) på grund av bristande kunskap, inte de samhälls-

ekonomiska marginalkostnaderna relaterade till försurning av skogsmark och vatten, övergödning av 

mark, vatten, hav och effekter på biodiversitet eller effekter av ozon på till för tidig död, sjukdom, 

grödor och skogstillväxt. Se Tabell 23. 
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Tabell 23. Sammanställning av effekter som bör ingå i beräkning av marginalkostnader samt vilken 

information det finns idag i Sverige om effektsamband och monetära värderingar. 

Effekt Effektsamband för påverkan på ekosystem och 
hälsa 

Monetär värdering 

SIA (PM2,5) förtidig död Finns Finns 

SIA (PM2,5) sjukdom Finns Finns 

SIA (PM2,5) nedsatt aktivitet Finns Finns 

Försurning skogsmark Effektsamband saknas men resultaten pekar på att 
betydelsen av utsläpp i norr är små eftersom 

depositionen är tillbaka på nivåer nära 
bakgrundshalter.  

Saknas 

Försurning vatten Effektsamband saknas med påverkan störst i 
söder (47% påverkade sjöar) jämfört med i norr 

(2%). Det finns bedömningsgrunder som är strikta 
och där det framförts behov av att modifiera 

indikator. 

Saknas 

Övergödning mark och vatten Finns kritiska belastningsgränser för 82 olika 
naturmiljöer (habitat) 

Möjligt att använda 
marknadspriser för vissa effekter? 

Övergödning biodiversitet Saknas på grund av brist på indata Saknas 

Effekter övergödning hav Saknas Svensk betalningsvilja 8,16 €/kg 
minskning enligt resultaten i HAV 

(2013) 

Ozon förtidig död Finns men osäkerheter om tillämpning Finns 

Ozon sjukdom Finns men osäkerheter om tillämpning Finns 

Ozon grödor Finns men inte relaterat till effekter av en marginell 
förändring i utsläpp. 

Finns (marknadspriser) 

Ozon skogstillväxt Finns men inte relaterat till effekter av en marginell 
förändring i utsläpp. 

Finns (marknadspriser) 

Källa: Nerhagen (2016) 

 

Vid granskningsseminariet 2016-08-31 gjorde dock Stefan Åström (opponent) och Lena Nerhagen 

bedömningen att detta innebär att de samhällsekonomiska marginalkostnaderna kopplade till sjöfartens 

luftföroreningar (på regional nivå) kan vara ca 20 procent högre om effekterna relaterade till 

försurning, övergödning, och ozon inkluderas.86 Vi utgår därför ifrån en låg värdering av skade-

kostnaderna som enbart innehåller ohälsokostnaderna till följd av exponering för sekundära partiklar 

på 1 288 kr/ton bränsle och en hög värdering på 1 545 kr/ton bränsle som därutöver innehåller 

skadekostnader relaterade till försurning, övergödning, och ozon. 

 

                                                      

86 Se VTI granskningsseminarium 2016-08-31, Externa kostnader för luftföroreningar – Kunskapsläget avseende 

påverkan på ekosystemet i Sverige, betydelsen av var utsläppen sker samt kostnader för utsläpp för svensk 

sjöfart, Författare: Lena Nerhagen (VTI), Granskare: Stefan Åström (IVL), Ordförande: Mattias Haraldsson 

(VTI), Protokollförare: Hanna Lindgren (VTI). 
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I nästa steg multipliceras bränsleförbrukningen (i ton) i Tabell 20 med de genomsnittliga värdena för 

ohälsokostnaderna till följd av exponering för sekundära partiklar i Sverige på i genomsnitt 1 288 i 

kr/ton bränsle (lågalternativ) resp. 1 545 i kr/ton bränsle (högalternativ). Vi beräknar samhälls-

ekonomiska kostnader till ca 477 miljoner kr per år i lågalternativet och till ca 573 miljoner kr per år i 

högalternativet.  

 

Tabell 24. Samhällsekonomiska kostnader per år för sekundära partiklar (SIA) för olika fartygs-

kategorier och storlekar i Sveriges sjöterritorium i miljoner kr (2014 års priser) – lågalternativ. 

Ungefärlig 
GT 
kategori 

725 725− 
3 900 

  

3 900− 
11 500 

11 
500− 

26 500 

26 500− 
53 000 

53 000−85 000   85 000 
− 

140 000 

140 000− 
187 000 

Totalt 

Kryssning 0,002 0,056 0,270 3,746 1,338 7,352 3,156  15,92 

Ro-pax 1,146 1,282 11,268 89,72 53,268    156,686 

Ro-Ro 0 0,208 4,148 47,434 16,486 0,004   68,282 

Container 0 0,046 18,268 28,67 6,318 0,534 0,052 0,804 54,69 

General 
Cargo 0,002 25,346 31,41 7,306 0,058    64,12 

Bulk 0 0,154 0,564 12,66 9,27 0,408 0,02  23,076 

Tanker 0,1 4,742 29,218 23,838 7,512 4,65 0,012  70,072 

Övriga 0,024 3,474 13,706 6,528 0,826 0,006 0  24,564 

Totalt         477,412 
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Tabell 25. Samhällsekonomiska kostnader per år för sekundära partiklar (SIA) för olika 

fartygskategorier och storlekar i Sveriges sjöterritorium i miljoner kr (2014 års priser) samt antagna 

samhällsekonomiska kostnader för försurning, övergödning, och ozon – högalternativ. 

Ungefärlig GT 
kategori  

725 725− 
3 900 

  

3 900− 
11 500 

11 500− 
26 500 

26 500− 
53 000 

53 000−
85 000   

85 000− 
140 000 

140 000− 
187 000 

Totalt 

Kryssning 0,002 0,067 0,324 4,495 1,606 8,822 3,787  19,104 

Ro-pax 1,375 1,538 13,522 107,664 63,922    188,023 

Ro-Ro  0,250 4,978 56,921 19,783 0,005   81,938 

Container  0,055 21,922 34,404 7,582 0,641 0,062 0,965 65,628 

General Cargo 0,002 30,415 37,692 8,767 0,070    76,944 

Bulk  0,185 0,677 15,192 11,124 0,490 0,024 s 27,691 

Tanker 0,120 5,690 35,062 28,606 9,014 5,580 0,014  84,086 

Övriga 0,029 4,169 16,447 7,834 0,991 0,007   29,477 

Totalt         572,894 

 

Lokal påverkan   

När det gäller den lokala påverkan, dvs. betydelsen av sjöfartens utsläpp vid hamn till halter i tätorter 

redogör Nerhagen (2016) för två studier som diskuterar detta, Nerhagen et al. (2014) och SMHI 

(2012).87 Studierna baseras på samma spridningsmodell varför haltberäkningarna bör vara likartade. 

Beräkningarna visar att kostnaderna för halter av partiklar har den största marginalkostnaden, trots att 

NOx ger det största haltbidraget. Orsaken är att de senare förväntas ha en större effekt på dödligheten i 

befolkningen. Kostnaden för ett ton utsläpp av partiklar beräknas ligga på ungefär samma nivå i 

Göteborg (se Tabell 26) och Stockholm. Kostnaden är betydlig lägre än för vägtrafik vilket förklaras 

av att utsläppen sker på längre avstånd från bebodda områden.  

 

Tabell 26.  Beräknade kostnader i kr för sjöfartens bidrag till halter i centrala Göteborg. 

Emission Förtidig död Sjukhusinläggning Nedsatt aktivitet Totalt (kr/ton) i 
2014 års priser 

Direktemitterade 
avgaspartiklar 

157 505 90 25 689 183 284 

NOx 846 117 0 963 

Källa: Nerhagen (2016) 

 

                                                      

87Jämförbara ansatser har används för Åbo, se Gynter et al (2012) och tidigare i Sverige, se Hämekoski et al. 

(2002).  
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Beträffande nu gällande ASEK6-värden så pekar resultat i Nerhagen (2016) på att de kraftigt 

överskattar utsläppen av partiklar vid hamn. 

3.4.3. Hur kan kostnadsskattningar användas  

De framtagna marginalkostnaderna relaterade till luftföroreningar kan i princip användas vid fram-

tagningen av styrmedel som syftar till att begränsa de samhällsekonomiska kostnaderna relaterade till 

de luftföroreningarna som sjötransporterna ger upphov till. Informationen om hur bränsle-

förbrukningen och luftföroreningar skiljer mellan olika fartygskategorier och -storlekar och hur 

skadekostnaderna skiljer mellan olika regioner skulle kunna utnyttjas. Sjöfartsverkets möjligheter att 

skapa incitament är dock begränsade eftersom avgiftsintäkterna ska täcka verkets kostnader. Det är 

endast möjligt att skapa incitament inom ramen för en inkomstneutral avgiftsstruktur, där några fartyg 

betalar mer och andra mindre, men inte att skapa incitament som kan leda till stora miljövinster och 

mycket lägre avgiftsintäkter.  

3.5. Växthusgaser 

Växthusgaser som bidrar till att värma upp jorden omfattar främst CO2, lustgas och metan. Som 

nämns ovan, inkluderar vi enbart CO2. CO2 befinner sig i atmosfären i över hundra år och den långa 

livslängden gör att utsläppen har en global påverkan då den sprider sig över hela jorden; platsen för 

utsläppet har därför ingen betydelse.88 År 2013 införde IMO globala Energy Efficiency Design Index 

(EEDI)  som är obligatoriska för nya handelsfartyg i samtliga länder och Ship Energy Efficiency 

Management Plan (SEEMP) som gäller för samtliga handelsfartyg.89  

3.5.1. Tidigare beräkningar   

Sjöfartsverket 2002(b) beräknar skadekostnader relaterade till de globala CO2-utsläppen inom svenskt 

territorialvatten från sjöfarten på Sverige, på motsvarande sätt som kostnaderna för luftföroreningar,  

både baserade på Impact Pathway ansatsen och baserade på de 2002 gällande ASEK3-värderingar.  

 

Tabell 27 visar att kostnaderna är nästan fem gånger så stora med ASEK-värden än med ExternE-

värden.  

 

Tabell 27. Samhällsekonomiska marginalkostnaderna av CO2-utsläpp inom svenskt territorialvatten 

från sjöfarten i Sverige per år baserade på Impact Pathway ansatsen enligt ExternE och de 2002 

gällande ASEK 3-värderingar i miljoner kr (2001 års priser). 

Utsläppt 
ämne  

Utsläppt kvantitet i 
ton  i svenskt 
sjöterritorium 

Pris per kg 
enligt 

ExternE  

Marginalkostnader per år 
enligt ExternE i miljoner 

kr  

Pris per 
kg enligt 
ASEK 3  

Marginalkostnader per år 
i miljoner kr enligt ASEK 

3  

CO2 616 479 0,174 107,3 0,800 493,2 

 

                                                      

88 För mer detaljerade diskussioner avseende växthusgaser se Carlén (2014) och Mellin & Creutzer (2014).   

89 Se  http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/PollutionPrevention/AirPollution/Pages/Technical-and-

Operational-Measures.aspx 
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SIKA (2010) beräknar samhällsekonomiska marginalkostnader relaterade till luftföroreningar i 

Sveriges sjöterritorium per år till 924,7 miljoner kr, baserade på CO2-värderingen på 1,5 kr per 

kilogram växthusgaser.  

Trafikanalys (2016b) baserar sina beräkningar av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för 

växthusgaser på samma sätt som för luftföroreningar på ASEK 5-värderingen på 1,08 kr per kilogram 

CO2 och de i SIKA (2010) angivna emissionsfaktorerna.  

I ASEK 6 (Trafikverket, 2016c) används värdet på 1,14 kr per kg växthusgaser. Denna värdering är 

lägre än värderingen på 90 € per ton CO2-ekvivalent, motsvarande ca 0,8 kr per kg CO2, i den 

europeiska handboken Ricardo (2014) och mycket lägre än den finska CO2-värderingen på 40 € per 

ton, motsvarande ca 0,36 kr  per kg CO2 (Antikainen, 2016).  

3.5.2. Nya beräkningar   

Våra beräkningar av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för sjöfartens växthusgaser baseras 

på den i Tabell 20 angivna bränsleförbrukningen i Sveriges sjöterritorium. De samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna beräknas genom att multiplicera antalet förbrukade liter bränsle med en kostnad 

per enhet bränsle. Vi antar, i enlighet med Ricardo (2014) att en liter marint bränsle innehåller 2,99 kg 

CO2 och använder värderingen på 0,66 kr per kg utsläpp  CO2-emissioner som har  tagits fram i 

Carlén (2014). Detta innebär att vi multiplicerar antalet förbrukade liter bränsle med 2,99 och 0,66. 

Mot bakgrund av att effekterna som växthusgaserna ger upphov till är globala krävs ingen 

differentiering mellan regionala och lokala emissioner som för luftföroreningarna ovan. 

 

Tabell 28. Samhällsekonomiska per år för växthusgaser för olika fartygskategorier och storlekar i 

Sveriges sjöterritorium i miljoner kr (2014 års priser) baserade på värderingen 0,66 kr per liter och 

antagandet om 2,99 kg på CO2 per liter marint bränsle. 

Ungefärlig 
GT kategori 

725 725− 
3 900 

3 900− 
11 500 

11 500− 
26 500 

26 500− 
53 000 

53 000− 
85 000   

85 000− 
140 000 

140 000− 
 187 000 

Totalt 

Kryssning                                                 
0,004     

               
0,085     

               
0,414     

                           
5,741     

               
2,050     

                      
11,264     

               
4,835     

               
24,391     

Ro-pax                                                   
1,756     

               
1,966     

              
17,265     

                      
137,465     

              
81,614     

               
240,066     

Ro-Ro                 
0,320     

               
6,356     

                        
72,676     

            
25,260     

                       
0,006     

               
104,618     

Container                   
0,071     

            
27,989     

                       
43,926     

              
9,680     

                        
0,817     

               
0,079     

                                     
1,231     

            
83,793     

General 
Cargo 

                                                
0,002     

            
38,833     

             
48,123     

                          
11,195     

              
0,089     

                              
-       

                                             
-       

            
98,242     

Bulk                  
0,235     

              
0,864     

                        
19,397     

             
14,203     

                       
0,626     

              
0,030     

               
35,355     

Tanker                                                  
0,152     

               
7,266     

             
44,767     

                       
36,524     

                
11,511     

                        
7,124     

              
0,020     

              
107,361     

Övriga                                                 
0,036     

               
5,322     

            
20,999     

                         
10,001     

                
1,267     

                        
0,010     

                 
37,637     

Totalt                    
731,462     
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3.5.3. Hur kan kostnadsskattningar användas  

Kostnadsskattningarna kan användas vid framtagningen av styrmedel som syftar till att begränsa de 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna relaterade till växthusgaserna som sjötransporterna ger 

upphov till. Ett styrmedel, som används inom vägtrafiken men som Sjöfartsverket inte har mandat till, 

är beskattningen av bränslets CO2-innehåll. Ett annat teoretiskt tänkbart men för Sjöfartsverket inte 

relevant styrmedel är handeln med utsläppsrätter. Globala regleringar som IMO:s Energy Efficiency 

Design Index  är ett annat medel för att minska sjötrafikens växthusgaser.  

3.6. Sammanfattning  

Nedan jämförs de framtagna kostnadsskattningarna med kostnaderna i Trafikanalys senaste 

sammanställning (Trafikanalys, 2016b). Detta görs medvetet på aggregerad nivå, dvs. vi jämför de 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna i Sveriges sjöterritorium per år och skiljer inte mellan 

persontrafik- och godstrafik eftersom detta skulle kräva ytterligare antaganden.90  

Tabell 29 visar att våra årliga samhällsekonomiska marginalkostnader för sjöfarten ligger på ungefär 

samma nivå för samtliga poster förutom luftföroreningar (på regional nivå). Trafikanalys kostnader för 

luftföroreningar är  två till tre gånger så höga som VTI:s. Differensen för luftföroreningarna förklarar 

varför Trafikanalys beräknar 35 till 45 procent högre samhällsekonomiska marginalkostnader för 

sjöfarten totalt. De i Tabell 29 redovisade samhällsekonomiska marginalkostnaderna för 

luftföroreningar ligger i linje med Sjöfartsverkets studie (2002) och Ricardo (2014). För en 

detaljdiskussion hänvisas till Nerhagen (2016).  

                                                      

90 Trafikanalys antar t ex att enbart lastfartyg lotsas. Trafikanalys, som utgår ifrån transportarbete, inkluderar 

vidare de samhällsekonomiska marginalkostnaderna som ro-pax-fartygen ger upphov till både i segmentet 

persontransporter och i segmentet godstransporter medan vi utgår ifrån antalet ro-pax-fartygens fartygskilometer. 
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Tabell 29. Beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader i Sveriges sjöterritorium i miljoner kr 

per år enligt VTI:s beräkningar (SAMKOST2) och Trafikanalys (2016b)91 . 

 VTI (låg), 2014 
års priser 

VTI (hög), 2014 års 
priser 

Trafikanalys (låg), 
(2015 års priser 

Trafikanalys (hög), (2015 
års priser 

Lotsning   166 166 0 214 

Isbrytning 95 (kostnader för 
bränsle, 

smörjmedel och 
externa 

kostnader) 

170 (kostnader för 
bränsle, smörjmedel, 

underhåll av egna 
isbrytare och inhyrning 

av isbrytare samt 
externa kostnader) 

123 123 

Olyckor 85 (låg värdering 
av skador) 

207 (hög värdering av 
skador) 

0 45 

Luftföroreningar 
på regional nivå 

477 (sekundära 
partiklar) 

572 (sekundära partiklar 
och antagande om 

övriga effekter) 

1 397 1 397 

Växthusgaser  731 731 844 844 

 1 554 1 846 2 241 2 500 

 

Kostnaderna för växthusgaser ligger på ungefär samma nivå trots att Trafikanalys värderar CO2 nästan 

dubbelt så högt (1,08 kr/ kg CO2) som VTI (0,66 kr/ kg CO2). Detta innebär att Trafikanalys − 

indirekt − utgår ifrån en lägre förbrukning av marint bränsle i Sveriges sjöterritorium än VTI. Enligt 

vår överslagsberäkning utgår Trafikanalys (2016b) ifrån att ca 240 000 ton bränsle förbrukas, vilket 

ska jämföras med de med hjälp av AIS-beräknade ca 370 000 ton. Vi anser att vår ansats, som 

utnyttjar AIS-tekniken är överlägsen andra metoder, och borde förfinas t ex vad det gäller 

användningen av olika bränslen.  

VTI beräknar högre samhällsekonomiska marginalkostnader för olyckor än Trafikanalys. Med hänsyn 

till osäkerheter i det statistiska underlaget och avgränsningar behöver våra kostnadsskattningar dock 

tolkas med försiktighet. Tillförlitlig information om andelen lindrigt och svårt skadade krävs för att få 

fram en mer specifik kostnadsskattning än intervallet 85 till  209 miljoner kr per år. Vi ser ett behov av 

att säkerställa statistikens kvalitet framgent, detta gäller bl.a. avgränsningen mellan trafikolyckor och 

arbetsolyckor och välkomnar Transportstyrelsens arbete på området. Metodutveckling behövs också 

eftersom Trafikanalys ansats, som baseras på antagandet att de samhällsekonomiska marginal-

kostnaderna kopplade till olyckor utgör en viss andel av farledsavgiften är för enkel.  

Vad gäller lotsning utgår VTI:s beräkningar från Sjöfartsverkets kostnadsuppgifter, Nerhagens (2016) 

värderingar av luftföroreningar samt Carléns (2014) värderingar av växthusgaser. Beräkningarna 

resulterar i samhällsekonomiska marginalkostnader som motsvarar 31 procent av Sjöfartsverkets 

kostnader för lotsningsverksamheten, medan Trafikanalys resultat motsvarar 40 procent av 

kostnaderna. 

                                                      

91 VTI:s och Trafikanalys beräkningar av sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader, är inte helt 

jämförbara eftersom VTI utgår ifrån 2015 års sjötrafik (uttryckt i fartygskilometer) och 2014 års priser och 

Trafikanalys ifrån 2014 års sjötransportarbete (uttryckt i passagerar- och tonkilometer) och 2015 års priser. 
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VTI beräknar, beroende på alternativ, med något lägre (i lågalternativet) resp. något högre (i 

högalternativet) årliga samhällsekonomiska marginalkostnader för isbrytning än Trafikanalys. I VTI:s 

lågalternativ är  andelen externa kostnader för luftföroreningar och växthusgaser drygt 40 procent och 

i Trafikanalys beräkning ca två tredjedelar, vilket bl. a. beror på Trafikanalys högre värderingar av 

luftföroreningar och växthusgaser (Ljungberg, 2016). Trafikanalys metod kräver ett antagande om hur 

stor andel av godstransportarbetet som använder isbrytarassistans.   

För lotsning och isbrytning ser vi ett behov att detaljstudera vilka drift- och underhållskostnader 

(slitagekostnader relaterade till lotsbåtar och isbrytare) som är trafikberoende och behöver inkluderas i 

beräkningen av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Även om förutsättningarna skiljer, 

borde samma principer användas vid beräkningen av marginalkostnaderna för lotsning och isbrytning.  

Underlag för differentierade avgifter 

Sjöfartens infrastrukturrelaterade marginalkostnader är generellt sett låga jämfört med de för de 

landbaserade trafikslagen. Marginalkostnaderna kan ändå vara betydande med tanke på geografiska 

och klimatrelaterade förutsättningar, som långa farleder och isbeläggning under delar av året. Vi har 

identifierat differentieringsbehov som visas i Tabell 30 och ser ett behov för att ta fram de 

samhällsekonomiska marginalkostnaderna och eventuella investeringsbehov i nya tekniska lösningar 

för olika typfartyg och -transporter.  

 

Tabell 30. Huvudsakliga differentieringar på kostnadskomponent. 

  Fartygs- 

kategori 

Fartygs- 

storlek 

Tid 
på 
året  

Region Kommentar 

Lotsning   x x  x Användning av lots beror på om befäl har dispens, hur ofta 
fartyg anlöper vissa hamnar, hur svårt det är att navigera mm.   

Isbrytning 

 

x  x x 

 

Assistans behövs under vinterhalvåret i vissa regioner och av 
vissa fartyg  

Olyckor  x x  x Risken för och konsekvenser av olyckor av skiljer mellan olika 
fartygstyper  och farleder/farvatten beroende på 
trafikomfattning och typ av trafik 

Luftföroreningar  x x  x Bränsleförbrukning och därmed luftföroreningar skiljer mellan 
olika fartygskategorier och -storlekar, det är även avgörande 
var utsläppen sker (t ex om regional eller lokal påverkan)  

Växthusgaser x x   Bränsleförbrukning och därmed luftföroreningar skiljer mellan 
olika fartygskategorier och -storlekar.  
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4. Avgifter och internalisering   

Farleds- och lotsavgifter är sjöfartens internaliserande avgifter eftersom det i dagsläget inte finns 

internaliserande skatter. Nedan redovisas i avsnitt 4.1 det år 2016 gällande och det för 2017 planerade 

avgiftssystemet i Sverige. I avsnitt 4.2 jämförs farleds- och lotsavgiftsintäkterna år 2014 med de i 

kapitel 3 per år beräknade samhällsekonomiska marginalkostnaderna.    

4.1. Farleds- och lotsavgifter  

4.1.1. Nuvarande farleds- och lotsavgifter i Sverige   

Nuvarande farledsavgifter består av två delar: fartygsdelen som baseras på fartygets bruttodräktighet i 

GT och godsdelen som baseras på det lastade/lossade godsets varuslag och vikt (SJFÖFS 2014:8; 

Förordning 1997:1121). Sedan 1998 differentieras fartygsdelen med hänsyn till NOX-utsläppen i 

bränslet. Om fartyget har ett av Sjöfartsverket utställt NOX-reduktionscertifikat som visar att det 

genomsnittliga NOX-utsläppet är lägre än 6 gram per kWh sänks avgiften i förhållande till 

utsläppsnivån som anges i certifikatet. Tabell 31 visar de 2016 aktuella avgiftsnivåerna och den 

maximala avgiften för oljetankbåtar och övriga fartyg. Mellan 1998 och slutet på 2014 fanns även en 

differentiering för svaveldioxid, som blev obsolet när svaveldirektivet infördes. Färjor och 

kryssningsfartyg betalar fartygsdelen för de första fem  anlöpen per månad; oljetankbåtar och övriga 

båtar betalar för de första två anlöpen. 

 

Tabell 31. Farledsavgift (fartygsdel) per anlöp baserad på bruttodräktighet i GT och differentierad efter 

NOX-utsläpp, i kr per GT och maximala avgiften för oljetankbåtar och övriga fartyg år 2016.  

NOX-utsläpp 

(g/kWh) 

Passagerarfartyg och 

järnvägsfärjor (kr) 

Kryssningsfartyg 

(kr) 

Oljetankbåtar 

(kr) 

Övriga fartyg 

(kr) 

    Max avgift  Max avgift 

0,00-0,49 0 0 0 0 0 0 

0,50-0,99 0,15 0,40 0,40 18 000 0,40 13 300 

1,00-1,99 0,80 0,78 1,11 47 800 1,11 37 000 

2,00-2,99 1,03 0,86 1,27 55 000 1,27 42 300 

3,00-3,99 1,17 0,94 1,43 62 200 1,43 47 700 

4,00-4,99 1,31 1,02 1,59 69 500 1,59 53 000 

5,00-5,99 1,45 1,10 1,75 76 700 1,75 58 300 

6,00- 2,25 1,50 2,55 115 000 2,55 85 000 

Källa: SFÖFS 2014:8.  

 

För godsdelen är grundavgiften 2,75 kr per ton last. För lågvärdigt gods som sand, sten, järnmalm och 

kalksten är avgiften 1 kr per ton last. För skogsprodukter gäller speciella regler. Följande fartyg är 

undantagna från farledsavgiften: fartyg med under 400 GT, fartyg som används för bogsering, 

bärgning och sjöräddning, borr- och bostadsplattformar och fartyg som fraktar passagerare eller gods i 

offentlig regi eller inom ett län, lastfartyg som fraktar gods mellan hamnar i Göteborgs-Vänern-

området samt arbetsfartyg. Följande fartyg får rabatter för fartygsdelen: fartyg som fraktar bilar med 
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minst 25 000 GT (20 %), andra fartyg i linjetrafik som fraktar annat än bilar (75 %). Transitgods (som 

inte fraktas i container) är befriat från godsdelen. Kryssningsfartyg som anlöper flera svenska hamnar 

behöver bara betala fartygsdelen vid den första hamnen som besöks under en kryssning. Om minst 90 

procent av passagerna byts ut i hamnen betalas ingen fartygsdel.  

Lotsavgiften består av en lotsningsavgift, en beställningsavgift (som bestäms av hur långt i förväg 

lotsningen beställs eller ändras) och reseersättningar vid öppensjölotsningar och Öresundslotsningar 

(SJÖFS 2014:9).  

 

Tabell 32. Lotsningsavgift exkl. öppensjölotsning och Öresundslotsning (16-19§)  

Dräktighetsklass  Antal enheter 
(GT) 

Exkl. öppensjölotsning och 
Öresundslotsning 

Öppensjölotsning och 
Öresundslotsning 

1 0 - 500 3 875 kr/timme, därefter 697 kr per påbörjad 
halvtimme  

100 kr per nautisk mil  

2 501 – 1 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 1,15 

100 kr per nautisk mil 

3 1001 – 1 500 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 1,30 

100 kr per nautisk mil 

4 1501 – 2 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 1,64 

100 kr per nautisk mil 

5 2001 – 3 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 1,81 

100 kr per nautisk mil 

6 3001 – 4 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 2,03 

100 kr per nautisk mil 

7 5001 – 5 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 2,37 

100 kr per nautisk mil 

8 5001 – 8 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 2,71 

100 kr per nautisk mil 

9 8 001 – 12 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor  3,05 

100 kr per nautisk mil 

10  12 001 – 20 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 3,39 

130 kr per nautisk mil  

11 20 001 – 30 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 3,96 

160 kr per nautisk mil  

12 30 001 – 45 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 4,52 

170 kr per nautisk mil  

13 45 001 – 60 000 Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 4,09 

180 kr per nautisk mil  

14 60 001 och uppåt Avgifter för dräktighetsklass 1 multiplicerad 
med faktor 5,65 

190 kr per nautisk mil 

 

Vid lotsning inom Vänerns lotsningsområde är lotsavgiften nedsatt med 65 procent, om lotsningen 

enbart gäller Göta älv/Trollhättekanal med ytterligare sex procent. Vid lotsning i Mälaren är 

lotsavgiften nedsatt med 32 procent.   
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4.1.2. Förslag till nytt avgiftssystem i Sverige  

Sjöfartsverket har tagit fram ett förslag till ett nytt avgiftssystem som ska träda i kraft 1 januari 2017, 

se bl.a. (Sjöfartsverket, 2016(a)). Utgångspunkten är att Sjöfartsverket får anslagsmedel på 200 000 kr 

per år för isbrytningsverksamheten.92 Nuvarande avgiftssystem ska förenklas så att samtliga 

fartygstyper debiteras på samma sätt och ett antal särregler, avgiftsreduktioner och -befrielser 

avskaffas. Föreslaget innebär att 

 avgiftsuttaget på gods sänks från 2,75 kr/ton gods till 2,00 kr/ton för högvärdigt gods och 

hålls konstant på 1,00 kr/ton för lågvärdigt gods. Skogsråvaror klassas som lågvärdigt 

gods. 

 ett avgiftsuttag på 1,50 kr per passagerare införs.  

 avgiftsuttaget på fartygsanlöp (anlöpsavgift) höjs. 

 en beredskapsavgift införs. Eftersom dagens lotsningsverksamhet delvis finansieras 

genom farledsavgifter93 föreslås att den delen av farledsavgiften kallas för beredskaps-

avgift. Tanken är att fartyg som inte är lotspliktiga men efterfrågar lotsning vid svåra 

förhållanden eller i nya farleder betalar solidariskt till lotsningsberedskapen. 

Beredskapsavgiften motsvarar Sjöfartens indirekta kostnader för lotsningsverksamheten 

och täcker en stor del av de kostnaderna som Sjöfartsverket har för att hålla en 

grundberedskap kring lotsningsverksamheten.  Korssubventioneringen kvarstår, men 

redovisas tydligare.   

 Anlöpsavgift, beredskaftsavgift och lotsavgift förslås att grundas på fartygens netto-

dräktighet94, som baseras på fartygens last- och passagerarutrymmens volym och är 

närmare redarnas intjänandeförmåga än fartygens bruttodräktighet. Dessutom föreslås ett 

sammansatt miljöindex (Clean Shipping Index), som omfattar områdena NOx, CO2, 

svavel, partiklar, vatten- och avfallshantering och miljöfarliga ämnen ombord, föreslås 

ersätta nuvarande NOx-differentiering. Inom varje område erhålls 0 – maximalt 30 poäng. 

För att kunna tillämpas i Sjöfartsverkets miljödifferentiering ska poängen vara verifierade 

av ett av Clean Shipping Index godkänt klassningssällskap (Sjöfartsverket, 2016(b)).  

 För lotsavgifterna föreslås en startavgift (differentierad efter fartygets NT) ersätta 

nuvarande beställningsavgift, den timberoende avgiftsdelen debiteras som idag. 

Sjöfartsverket föreslår att höja lotsavgifterna med fem procent för att öka 

kostnadstäckningen för lotsningsverksamheten (som under en lång följd av år varit låg, 

vilket innebär en korssubventionering via farledsavgifterna).      

                                                      

92 Se Tabell 4 ovan. I transportköparnas (Näringslivets Transportråd, IKEM, Jernkontoret, Skogsindustirerna, 

SveMin, 2016) remissyttrande anges att annars skulle krävas en ca 15-procentig höjning av lots- och 

farledsavgifterna.    

93 Se tabell 3 ovan. 

94 Nettodräktigheten (net tonnage) baseras på lastutrymmenas volym. I beräkningen tas även hänsyn till 

passagerarkapaciteten. Bruttodräktigheten (gross tonnage) baseras på fartygets totala inneslutna volym. 
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Som Tabell 33 visar ska tio dräktighetsklasser (NT)95 och fem miljöklasser96 vara basen för anlöps-

avgiften, beredskapsavgiften och lotsavgiften. Återkommande fartyg föreslås som i nuvarande system 

få en lägre anlöps- och beredskapsavgift; fartygen ska behöva betala för max fem anlöp per 

kalendermånad.  

 

Tabell 33. Av Sjöfartsverket för 2017 föreslagna avgifter för anlöp och lotsning. 

NT-
klass 

Undre 
gräns 

NT 

Anlöpsavgift beroende på miljöklass (kr/anlöp) Beredskapsavgift 
(kr/anlöp) 

 

Lotsavgift (kr) 

Miljöklass 
A 

Miljöklass 
B 

Miljöklass 
C 

Miljöklass 
D/E 

Startavgift Avgift 
per ½ 
timme 

1 0 0 660 1 980  2 200 660 3 960 1 210 

2 1 000 0 2 520 7 560 8 400 2 520 5 115 1 595 

3 2 000 0 4 950 14 850 16 500 4 950 6 270 1 925 

4 3 000 0 7 890 23 670 26 300 7 890 7 095 2 200 

5 6 000 0 14 490 43 470 48 300 14 490 7 920 2 475 

6 10 000 0 21 060  63 180 70 200 21 060  10 725 3 300 

7 15 000 0 26 970 80 910 89 900 26 970 12 210 3 795 

8 30 000 0 30 930 92 790 103 100 30 930 13 365 4 125 

9 60 000 0 36 210 108 630 120 700 36 210 14 685 4 565 

10 100 000 0 42 780 128 340 142 600 42 780 18  645 5 775 

Källa: Sjöfartsverket (2016)  

 

Vi anser att den nya enklare avgiftsstrukturen är mer tilltalande än nuvarande system. Vi har dock 

ingen möjlighet att bedöma hur stora incitament till investeringar i nya fartyg miljöindexet Clean 

Shipping Index skapar för redarna (och deras kunder). Som det nämns ovan i avsnitt 3.4.3. är det 

endast möjligt att skapa incitament inom ramen för en inkomstneutral avgiftsstruktur. Faktumet att 

även vissa hamnar använder Clean Shipping Index kan dock förstärka incitamenteten. 

 

4.2. Internalisering 

I tabellen nedan jämförs farleds- och lotsavgiftsintäkterna 2014 (se Tabell 3) med de i kapitel 3 

beräknade samhällsekonomiska marginalkostnaderna (se Tabell 29).  

 

                                                      

95 I stället för 14 bruttodräktighetsklasser i Tabell 32 

96 Miljöklass E omfattar fartyg som inte är anslutna till Clean Shipping Index.   
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Tabell 34. Internaliseringsgrad och inte internaliserade samhällsekonomiska marginalkostnader för 

sjötransporter på Sveriges sjöterritorium enligt VTI:s resp. Trafikanalys kostnadsuppskattningar. 

 VTI (låg) VTI (hög) Trafikanalys (låg) Trafikanalys (hög) 

 2014 års priser och avgifter 2015 års priser och avgifter 

Summa marginalkostnader (per år) 1 554 1 846 2241 2500 

Därav lotsning   166 166 0 214 

Därav isbrytning 95 170 0  123 

Därav olyckor 85 207 0 45 

Därav luftföroreningar (regional nivå) 477 572 1 397 1 397 

Därav växthusgaser 731 731 844 844 

     

Summa lots- och farledsavgifter 1 400  1 400  1 404  1 404  

Därav lotsavgifter 460 460 460 460 

Därav farledsavgifter 940 940 940 940 

     

Internaliseringsgrad 90% 76%  63% 56% 

Inte internaliserade marginalkostnader 154  446 841 1 096 

 

Enligt våra beräkningar utgör lots- och farledsavgifterna ca 76 procent resp. ca 90 procent av de 

beräknade samlade samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Trafikanalys beräknar en något lägre 

internaliseringsgrad på 56 procent resp. 63 procent. Som det nämns i avsnitt 3.6 förklaras differensen 

huvudsakligen med att VTI beräknar lägre samhällsekonomiska marginalkostnaderna för luft-

föroreningar än Trafikanalys.  

Vi anser att det behövs en diskussion – per kostnadskomponent − om hur de framtagna 

kostnadsskattningar, differentieringsmöjligheter och internaliseringsgrader kan/ska användas för att 

prissättningen och andra styrmedel för sjötransporter och inom hela transportsektorn ska bli 

effektivare. Vi ser behov – och möjligheter − att beräkna internaliseringsgrader för olika 

typfartyg/transporter och olika kostnadskomponenter.  

Om man enbart betraktar lotsningen, utgör de samhällsekonomiska marginalkostnaderna ca 36 procent 

(VTI) eller 47 procent (Trafikanalys) av lotsavgifterna. Som nämns i avsnitt 3.1.3 skulle lotsavgifter 

baserade på de samhällsekonomiska marginalkostnaderna inte täcka Sjöfartsverkets kostnader för 

lotsningsverksamheten. På motsvarande sätt skulle avgifter baserade på de samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna inte täcka Sjöfartsverkets kostnader för isbrytningsverksamheten.  

 

 



66  VTI rapport 908 

5. Slutsatser 

Rapporten syftar till att beräkna de samhällsekonomiska marginalkostnader som passagerar- och 

lastfartygen som seglar på Sveriges sjöterritorium, dock inte i hamnarna, ger upphov till. Kostnaderna 

relaterade till underhåll av farlederna och trängsel bedöms som negligerbara och kunskapen avseende 

buller och övriga marina externa kostnader anses vara för begränsad för att kunna kvantifiera de 

relevanta samhällsekonomiska marginalkostnaderna. Här ser vi utvecklingsbehov. 

Tabell 35 visar att våra beräkningar av de årliga samhällsekonomiska marginalkostnaderna för 

lotsning, isbrytning, olyckor, luftföroreningar på regional nivå och växthusgaser ligger 11 till 33 

procent över Sjöfartsverkets intäkter av lots- och farledsavgifter. Kostnaderna för lotsning, isbrytning, 

olyckor och växthusgaser ligger ungefär på samma nivå som i Trafikanalys senaste sammanställning. 

Trafikanalys kostnader för luftföroreningar på regional nivå är två till tre gånger så höga som våra 

kostnader, som har tagits fram genom att beräkna bränsleförbrukningen och mängden emissioner och 

genom att tillämpa Impact Pathway ansatsen (se Nerhagen, 2016). De av VTI framtagna kostnads-

skattningarna ligger i linje med tidigare i Sverige (Sjöfartsverket, 2002) och Europa (Ricardo, 2014) 

framtagna skattningarna. Den övre nivån i intervallet för luftföroreningar innehåller ett 20 procentigt 

tillägg för effekter relaterade till försurning, övergödning, och ozon. 

  

Tabell 35. Beräknade samhällsekonomiska marginalkostnader för i Sveriges sjöterritorium i miljoner 

kr per år enligt VTI:s nya beräkningar. 

 Samhällsekonomiska 
marginalkostnader (2014 års priser) 

Farleds- och lotsavgifter 2014  

Lotsning   166 miljoner kr   

Isbrytning 95 -170 miljoner kr   

Olyckor 85 – 207 miljoner kr  

Luftföroreningar på regional nivå (SIA) 477 -572 miljoner kr  

Växthusgaser  731 miljoner kr  

Summa  1 554 -1 846 miljoner kr 1 400 miljoner kr 

 

Olika metoder har används för att ta fram de samhällsekonomiska marginalkostnaderna och underlag 

för differentierade avgifter och andra styrmedel. De samhällsekonomiska marginalkostnaderna 

relaterade till lotsning och isbrytning bygger på kostnadsuppgifter från Sjöfartsverket. Vi ser ett behov 

av att detaljstudera vilka drifts- och underhållskostnader (slitagekostnader relaterade till lotsbåtar och 

isbrytare) som är trafikberoende och behöver inkluderas i beräkningen av de samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna för lotsning och isbrytning.  

För lotsning används år 2014 och för isbrytning, m h t betydelsen av vinterns svårighetsgrad, sex år. 

Kostnader för de luftföroreningar och växthusgaser som lotsbåtar och isbrytare ger upphov till 

beräknas på samma sätt som för luftföroreningar och växthusgaser från passagerar- och lastfartygen. 

Mot bakgrund av det låga antalet sjöolyckor används Transportstyrelsens databas över dödsfall och 

skadade för perioden 1985-2014.  

Beräkningen av de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för sjöolyckor baseras på 

Transportstyrelsens olycksdatabas för perioden 1985-2014 och ASEK:s monetära värderingar av 

dödsfall och skadade. Intervallet 85-207 miljoner kr per år i Tabell 35 förklaras med att 

Transportstyrelsens statistik, i motsats till ASEK, inte skiljer mellan lindrigt och svårt skadade. Vi ser 



VTI rapport 908  67 

behov att kvalitetssäkra definitioner (t ex av trafikrelaterade och arbetsrelaterade olyckor) och kvalitet 

(t ex att samtliga olyckor registreras). En koppling till AIS-data, som gör det bl. a möjligt att följer 

fartygens rörelser, är önskvärd.  

Tillgången till AIS-data ger helt nya möjligheter att beräkna samhällsekonomiska marginalkostnader, 

identifiera relevanta differentieringar, analysera styrmedel och följa upp uppsatta mål. Vi har använt 

AIS-data för att beräkna de i Sveriges sjöterritorium genomförda fartygskilometer uppdelade på åtta 

fartygskategorier (och åtta storlekar inom varje kategori) och tagit fram flödeskartor som visar hur 

fartygskategorierna rör sig i Sveriges sjöterritorium. Vi har även beräknat bränsleförbrukningen per 

fartygstyp och -storlek baserade på AIS-data, vilket är överlägsen tidigare använda uppskattningar via 

genomförda tonkilometer.  

Bränsleförbrukningen är viktig indata för att beräkna de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för 

luftföroreningar. Mot bakgrund av utvecklingen på miljö- och klimatområdet ser vi ett behov och stora 

möjligheter att förfina de inom ramen för denna rapport framtagna beräkningarna avseende nya 

bränslen, emissionsfaktorer, hastigheter mm. 

Vi vill understryka att vi ser ett behov av att på detailjnivå studera hur de framtagna kostnads-

skattningarna kan/ska användas för att göra styrmedlen för sjötransporter och hela transportsektorn 

effektivare. Detta gäller utformningen av lots- och farledsavgifterna. Med hänsyn till trenden mot 

(semi)privata lösningar för hamnar, lotsning och isbrytning, behöver även denna typ av lösningar 

studeras närmare.  

Slutligen är det viktigt att skilja mellan styrmedel på lokal, nationell och internationell nivå. Ur det 

trafikslagsövergripande perspektivet är det centralt att kunna jämföra de samhällsekonomiska 

marginalkostnaderna i olika dörr-till-dörr-transportkedjor. Detta innebär att det är viktigt att beräkna 

de samhällsekonomiska marginalkostnaderna i hamnarna som exkluderas i denna rapport.  
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