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Referat 

På uppdrag av Riksrevisionen har VTI utvärderat samhällsekonomiska kalkyler för farleds-

investeringar. Kalkylerna för farlederna in till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn 

har analyserats utifrån ett övergripande jämförande och principiellt perspektiv. För farleden till 

Göteborgs hamn har en uppföljande samhällsekonomisk analys (ex post) genomförts. 

Resultatet av de övergripande studierna pekar på att det finns ett antal principiella problem i de tre 

kalkylerna. Det saknas resonemang i de tre analyserna som syftar till att beskriva varför det är 

nödvändigt att genomföra dessa investeringar istället för andra eller mer begränsade insatser. 

Kalkylerna är inriktade på ett regionalt perspektiv snarare än analysen av den övergripande 

samhällsekonomiska nyttan. Vi konstaterar även att de metoder som används varierar en hel del 

mellan de tre kalkylerna och att analysen av grundläggande antaganden, så som fartygsstorlekens 

framtida utveckling, ibland är bristfällig. 

Ex post-kalkylen för farledsinvesteringen till Göteborg pekar på att nyttorna av framförallt 

omlastningskostnaderna överdrevs i den ursprungliga kalkylen. Den samlade nyttan i vår kalkyl 

sjunker därför till 3,3 miljarder kronor från den ursprungliga kalkylens 8,3 miljarder. Samtidigt har 

dock investeringskostnaderna sjunkit till 0,9 miljarder kronor från de förväntade 2,34 miljarder kronor. 

Sammantaget ger detta att nettonuvärdeskvoten förändras till 2,7 från den ursprungliga på 2,6. 
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Abstract 

On behalf of the Swedish National Audit Office, VTI has analyzed the cost benefit analyses (CBAs) of 

three fairway investments. The CBAs for the fairways into the ports of Gothenburg, Norrköping and 

Gävle have been analyzed from a comparative and principal perspective. For the fairway investments 

to the port of Gothenburg, an ex post analysis has been performed by VTI as well. 

The results of the comparative studies show that there are a number of principal problems in the three 

CBAs. There is a lack of analysis of why it is necessary to make these investments instead of doing 

something more limited. The investments are motivated from a regional perspective rather than 

discussing and showing the overarching benefit for society. Moreover, we conclude that the methods 

used vary a lot between the three CBAs and that the discussions about central assumptions are lacking, 

i.e. concerning the development of the ship sizes.  

The ex post-analysis for the fairway investment in Gothenburg shows that the benefits from reduced 

transshipment costs were exaggerated in the original analysis. The total benefit in our ex post analysis 

is 3.3 billion SEK compared to the 8.3 billion SEK in the original analysis. At the same time, the 

investment costs were reduced to 0.9 billion SEK compared to the expected 2.34 billion SEK. 

Altogether, this means that the net present value ratio changes to 2.7 in our ex post analysis compared 

to the original 2.6. 
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Förord 

Denna rapport är ett underlag till Riksrevisionens granskning av statliga investeringar i allmänna 

farleder. Denna granskning syftar till att undersöka farledsinvesteringarnas och den statliga 

styrningens effektivitet.  

VTI har analyserat de samhällsekonomiska kalkylerna för farledsinvesteringarna in till Göteborgs 

hamn (kalkyl från 1999), Norrköpings hamn (kalkyl från 2006) och Gävle hamn (kalkyl från 2009). 

För investeringen i farleden till Göteborgs hamn har även en ex post analys genomförts. Därutöver har 

VTI undersökt hur de tre nämnda samhällsekonomiska kalkylerna förhåller sig till det nationella 

perspektivet och om kalkylerna är jämförbara sinsemellan.  

Rapporten har tagits fram av Magnus Landergren, Johannes Österström och Inge Vierth under 2016. 

Vi tackar Christina Sand, Åsa Weinholt och Ingemar Delveborn från Riksrevisionen och samtliga som 

har bidragit med faktaunderlag för ett bra samarbete. 

 

November 2016   

 

Inge Vierth 

Projektledare 
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Sammanfattning 

En granskning av samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar – Investeringar i 

farleder till Göteborgs hamn, Norrköpings hamn och Gävle hamn 

av Inge Vierth (VTI), Magnus Landergren (VTI) och Johannes Österström (VTI) 

 

Riksrevisionen har gett VTI i uppdrag att analysera de samhällsekonomiska kalkylerna för 

investeringar i farlederna till Norrköpings, Gävles och Göteborgs hamnar. I uppdraget ingår även att 

göra en mer ingående (ex post) analys av den samhällsekonomiska kalkylen för farleden till Göteborg. 

Rapporten utgör ett underlag till en kommande granskningsrapport om statliga investeringar i 

allmänna farleder hos Riksrevisionen.  

På sjöfartsområdet är de samhällsekonomiska kalkylerna inte lika utvecklade som på väg- och 

järnvägsområdena. Samtidigt pågår det en kraftig utveckling i världen mot att allt mer gods 

transporteras i containrar ombord på allt större fartyg. Denna förändringsprocess leder till att det ställs 

krav på att hamnar och farleder kan hantera de större fartygsstorlekar som trafikerar världens hav, 

vilket ofta kräver att de byggs ut. Denna typ av utbyggnader kan i sin tur ställa högre krav på 

kapaciteten hos hamnens landförbindelser. 

De tre samhällsekonomiska analyser över farledsinvesteringar i Sverige som undersöks i denna studie 

är: 

 VBB VIAK:s analys från 1999 av utbyggnaden av de två farleder som leder in till Göteborgs 

hamn. Syftet med farledsinvesteringen var att fördjupa den sydliga Böttöleden för att 

möjliggöra för större fartyg att använda leden samt att öka säkerheten i den nordliga 

Torshamsleden. Projektet beräknades ha samlade kostnader på 2,34 miljarder kronor och 

nyttor på 8,3 miljarder kronor, vilket ger en nettonuvärdeskvot på cirka 2,6. 

 Sjöfartsverkets bedömning av samhällsekonomiska aspekter av utbyggnaden av farleden till 

Norrköpings hamn från 2006. Denna bedömning bygger på en föregående analys som 

genomfördes av konsultföretaget Inregia. I Sjöfartsverkets bedömning undersöks två 

utbyggnadsalternativ, där skillnaden ligger i hur mycket som farleden skulle fördjupas (till 

13,5 alternativt 15,3 meter). Det mindre kostsamma huvudalternativet beräknas kosta 290 

miljoner kronor, ha en nytta på 390 miljoner kronor och en nettonuvärdeskvot på 0,34. 

 Sjöfartsverkets samhällsekonomiska bedömning av utbyggnaden av farleden till Gävle hamn 

från 2009. Denna bedömning är en uppdatering av en tidigare studie som genomfördes av 

konsultföretaget Lloyds Register Fairplay. Även denna investering gällde en fördjupning av 

farleden för att möjliggöra större fartyg. I Sjöfartsverkets studie undersöks tre olika scenarier 

där det huvudsakliga scenariot pekar på en kostnad på 748 miljoner kronor, nyttor på 1 114 

miljoner kronor och en nettonuvärdeskvot på 0,49. 

Nyttor 

Det är i huvudsak tre kategorier av nyttoposter som uppstår vid en investering i en farled; minskade 

transportkostnader, förbättrad trafiksäkerhet och minskad klimat- och miljöpåverkan.  

Minskade transportkostnader uppstår genom att större fartyg kan anlöpa hamnen och att transport-

kostnaderna per transporterad enhet minskar som en följd av skalfördelar. Det finns avgörande 

skillnader mellan de tre kalkylerna när det gäller hur nyttan av dessa effektiviseringar beräknas uppstå. 

I både Gävle och i Norrköping har man räknat med att de större fartyg som kan trafikera farleden ger 

skalfördelar. Men skillnaden mellan dessa kalkyler ligger i hur man har antagit fartygsflottans framtida 
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förändring och vilka fartyg som i framtiden kan komma att ha nytta av farleden. Här är Norrköpings-

kalkylen mer restriktiv medan Gävlekalkylen antar att utvecklingen går mot att alla fartyg till slut 

kommer att uppnå den största storlek som den utbyggda farleden medger. I Göteborgskalkylen jämförs 

istället två olika trafikupplägg; långväga direkttrafik till/från andra kontinenter mot feedertrafik 

till/från stora transoceana hamnar på kontinenten. Transportkostnadsbesparingar till följd av skal-

fördelar beaktas inte i denna kalkyl. Den viktigaste nyttan, som är central för den höga lönsamhets-

kvoten i Göteborgskalkylen, är att omlastningskostnaderna (som är en del av transportkostnaderna) 

minskar till följd av att investeringen förväntas möjliggöra mer direkttrafik.  

Säkerhetsnyttor uppstår genom att farledsinvesteringen reducerar risken eller konsekvenserna av 

sjöfartsolyckor så att olyckskostnaderna blir lägre än innan investeringen. Kalkylerna för Norrköping 

och Gävle innehåller båda mer utförliga underlagsrapporter med värderingar av den förändrade 

säkerheten i farlederna. Göteborgkalkylen saknar däremot värderade säkerhetsnyttor trots att 

investeringen till stor del motiveras utifrån säkerhetsskäl. 

Klimat- och miljönyttor uppstår om de förändringar i transportsystemet som följer av en farleds-

investering leder till att kostnaderna som utsläppen förorsakar minskar. När det gäller farledsin-

vesteringar sker detta vanligen genom att större fartyg är mer bränsleeffektiva per fraktad enhet, vilket 

sänker de totala klimat- och miljökostnaderna. I Norrköpingskalkylen och Gävlekalkylen är det i 

huvudsak på detta sätt som nyttorna uppstår. I Göteborgskalkylen resulterar beräkningarna istället i en 

kostnad till följd av ökade utsläpp på land. På grund av bristande transparens i denna kalkyl är det inte 

möjligt att förstå hur man har kommit fram till detta resultat. 

Övergripande observationer 

På en övergripande nivå finns (ett antal) brister i kalkylerna som kan delas upp i tre delar.  

Den första bristen handlar om att kalkylerna saknar tillräckliga behovsanalyser, det vill säga att skälen 

till varför de investeringar som föreslås behövs är otydligt beskrivna. I både Göteborgs och 

Norrköpings hamnar planeras idag nya farledsinvesteringar när den här rapporten skrivs. Detta väcker 

frågor om behovsanalysen i de ursprungliga kalkylerna från 1999 respektive 2006 var tillräckligt väl 

genomförda med tanke på att man tänkte sig en ekonomisk livslängd hos dessa investeringar på 40 

respektive 60 år. Ett annat tecken på en otillräcklig behovsanalys är att principen om att 

investeringsåtgärder undviks om mindre kostsamma åtgärder kan lösa samma problem inte har 

tillämpats i någon av de tre kalkylerna, till exempel möjligheten att använda en alternativ hamn. 

Dessutom saknar samtliga tre kalkyler en behovsdiskussion som utgår från ett trafikslagsövergripande 

nationellt perspektiv. Istället utgår diskussionen i kalkylerna från de behov som finns i de enskilda 

hamnarna, och inte sällan motiveras investeringarna av hamnens möjligheter att behålla 

marknadsandelar. Utifrån ett nationellt perspektiv spelar ökade marknadsandelar mindre roll om det 

sker på bekostnad av en annan hamn i landet, eftersom dessa effekter i stort sett bör ta ut varandra 

samhällsekonomiskt sett. 

Den andra bristen handlar om att det finns betydande skillnader i genomförandet av de samhälls-

ekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar under den period som vi har undersökt. Det hänger i sin 

tur samman med att det inte har funnits riktlinjer för hur sjöfartskalkyler ska genomföras vilket har lett 

till att det blir upp till den enskilde kalkylmakaren att komma fram till egna lösningar. Skillnaderna 

gäller dels mellan de tre kalkyler som vi har studerat och de föregående konsultkalkyler som har tagits 

fram (i fallen Gävle och Norrköping) på uppdrag av kommunen eller hamnen. De beräknade nyttorna i 

de föregående konsultrapporterna är markant större, i fallet Norrköping nästan tio gånger så stor som 

den nytta som Sjöfartsverket beräknar. Även mellan de tre kalkyler som vi analyserar i denna studie 

finns markanta skillnader i metodval till exempel gällande hur transportkostnader och säkerhetsnyttor 

beräknas. Det huvudsakliga problemet med denna variation är att jämförbarheten mellan de tre 

kalkylernas resultat (och andra kalkyler) blir låg. 
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Den tredje bristen gäller analysen av grundläggande antaganden i kalkylerna, där vissa antaganden 

speglar en optimistisk syn på utvecklingen utan en djupare diskussion kring detta. De mest centrala 

antagandena i sjöfartskalkyler rör hur fartygsflottans sammansättning förväntas se ut i framtiden. I 

exempelvis Gävlekalkylen används som tidigare nämnts ett tillvägagångssätt som innebär att alla 

fartyg till slut (i kalkylens slutår) kommer att vara så stora som farleden maximalt medger. Utifrån 

både rimlighetsgrundade resonemang om att alla transportföretag inte behöver använda de största 

möjliga fartygen och att den hittillsvarande utvecklingen mot större fartyg har gått mycket 

långsammare är detta ett mycket optimistiskt antagande om den framtida utvecklingen. 

Ex post analys av investeringen i farleden till Göteborg 

Vi har i den mån det har varit möjligt följt upp Göteborgskalkylen som genomfördes av VBB VIAK 

1999. Sedan kalkylen togs fram har projektet genomförts, och den djupare farleden har varit öppen 

från år 2004. Syftet är att ge en mer utförlig bild av hur väl den samhällsekonomiska kalkylen 

lyckades spegla utvecklingen fram tills nu. I ex post-kalkylen använder vi all information tillgänglig år 

2016. Det övergripande resultatet är att det finns stora avvikelser mellan den ursprungliga kalkylen 

och det nuvarande utfallet både på nytto- och kostnadssidan.  

Tabell 1. Samhällsekonomisk kalkyl för farledsinvestering till Göteborgs hamn ex ante (1999) och ex 

post (2016). Resultaten i miljoner kronor i 2001 års priser. * Investeringskostnaden ex-ante. ** 

Investeringskostnaden ex-post. 

 VBB VIAK:s kalkyl 1999 Ex post-kalkyl 2016 

Minskad omlastningskostnad 9 000 1 839 

Minskade transportkostnader (undervägs) 100 1 183 

Minskad miljöpåverkan -1 300 266 

Förbättrad säkerhet (+) (+) 

Övriga nyttor 500 0 

Totala nyttor 8 300 3 288 

Nettonuvärdeskvot  
(investeringskostnad 2 340 mnkr)* 

2,6 0,4 

Nettonuvärdeskvot  
(investeringskostnad 881 mnkr)** 

8,4 2,7 

 

Investeringskostnaden för farleden blev 881 miljoner kronor (inkl. skattefaktorer), vilket är en 

betydligt lägre siffra än de 2,34 miljarder kronor (inkl. skattefaktorer) man räknade med i den 

ursprungliga kalkylen. Anledningarna till detta är inte utredda i detalj, men ett sannolikt skäl är att 

marknadsläget var gynnsamt för farledsinvesteringar under denna period på grund av överkapacitet på 

muddringsmarknaden. 

Samtidigt skiljer sig de nyttor som vi har beräknat i ex post-kalkylen markant från nyttorna i den 

ursprungliga kalkylen. Den nyttopost från den ursprungliga kalkylen som utgjorde grunden för 

projektets goda lönsamhet var att omlastningskostnaderna skulle minska vid en investering. Denna 

nytta uppgick till 9 miljarder kronor i den ursprungliga kalkylen, men uppgår enligt våra beräkningar 

till 1,8 miljarder kronor. Huvudskälet till detta är att det så kallade jämförelsealternativet (det utfall 

som antas om ingen investering genomförs) antogs leda till att den direktgående trafiken till Göteborg 

skulle upphöra relativt snabbt. Vår invändning mot detta är att ett jämförelsealternativ bör utformas 

förhållandevis konservativt för att inte överdriva nyttorna (då det mest sannolika är att inget drastiskt 

kommer att ske om ingen investering görs), och vår analys har utifrån ett mindre extremt (mer 

konservativt) jämförelsealternativ lett till lägre nyttor. Vidare har vi även beräknat nyttorna till följd av 
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förändrade transportkostnader till följd av de skalfördelar som större fartyg medger, där vi bedömer att 

nyttorna är markant större än i VBB VIAK:s kalkyl. 

För minskad miljö- och klimatpåverkan skattar vi nyttan cirka 1,6 miljarder kronor högre än den 

ursprungliga kalkylen. Detta beror i huvudsak på att den ursprungliga inte inkluderar faktumet att 

användningen av större fartyg innebär lägre luftföroreningar och CO2-utsläpp.   

Den förbättrade säkerheten i farleden som en följd av investeringen värderades inte i den ursprungliga 

studien och inte heller i ex post-kalkylen. Anledningen är att det saknas en etablerad metod för att 

kunna bedöma hur sannolikheten för en olycka påverkas av investeringen. Konsekvensen av att 

säkerheten inte värderas är att nettonuvärdeskvoten underskattar projektets lönsamhet, dock oklart i 

vilken utsträckning. 

Slutligen visar våra genomgångar att det är möjligt att investeringar i järnvägsinfrastrukturen har blivit 

nödvändiga till följd av farledsinvesteringen. Om detta är fallet ger det en annan bild av projektets 

lönsamhet då en övergripande analys sannolikt skulle peka på att kostnaderna för den samlade 

infrastrukturen är högre, samtidigt som nyttorna i huvudsak är desamma. 
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Summary 

Evaluating cost benefit analyses for investments in fairways – A study of the investments in the 

fairways leading to the ports of Gothenburg, Norrköping and Gävle 

by Inge Vierth (VTI), Magnus Landergren (VTI) and Johannes Österström (VTI) 

 

The Swedish National Audit Office has appointed VTI to evaluate the cost benefit analyses (CBA) for 

investments in the fairways leading to the Norrköping, Gävle and Gothenburg ports. The assignment 

also includes a more thorough ex post analysis of the Gothenburg CBA. The report is a background 

report for the coming audit report about governmental investments in public fairways at the Swedish 

National Audit Office. 

Cost benefit analyses in the maritime area are not as developed as those made for road or rail 

investments. At the same time, there is a strong global progress towards more freight being transported 

in containers onboard ever larger ships. This process leads to higher requirements on ports and 

fairways to be able to cope with these larger ships, which often means that investments are deemed 

necessary. These investments can, in turn, lead to increasing requirements for capacity in the adjacent 

hinterland infrastructure. 

The three cost benefit analyses for fairway investments that are being studied here are: 

 The consultant company VBB VIAKs analysis from 1999 of the investment in the fairway 

leading to the port of Gothenburg on the Swedish West coast. The purpose of this investment 

was to deepen the Southern Böttö fairway to enable larger ships to use it, and to increase 

security in the Northern Torsham fairway. The estimated cost for the project was 2.34 billion 

Swedish crowns (SEK) and the social benefits were estimated at 8.3 billion SEK, giving a net 

present value ratio of 2.6.  

 The Swedish Maritime Administrations assessment of the economic consequences of the 

fairway to the port of Norrköping on the Swedish East coast from 2006. This assessment is an 

update to the earlier study made by the consultancy company Inregia. In the Swedish Maritime 

Administrations assessment, two alternatives are studied. The main difference lies in the 

amount of deepening of the fairway (to 13.5 versus 15.3 m). The less costly alternative was 

estimated at 290 million SEK and the social benefits were estimated at 390 million SEK, 

giving a net present value ratio of 0.34. 

 The Swedish Maritime Administrations economic assessment of the investment in the fairway 

to Gävle port on the Swedish East coast from 2009. This assessment is an update of an earlier 

study performed by the consultancy company Lloyds Register Fairplay. This investment also 

concerned a deepening of the fairway to enable larger ships. In the Swedish Maritime 

Administration’s study three different scenarios are evaluated where the main scenario points 

at costs of 748 million SEK, social benefits of 1 114 million SEK and a net present value ratio 

of 0.49. 

Benefits 

There are mainly three types of social benefits that are caused by fairway investments; reduced 

transport costs, improved traffic safety and reduced climate and environmental impacts. 

Reduced transport costs are caused by larger ships that can enjoy economies of scale. There are crucial 

differences between the three analyses when it comes to how the benefits from the improved transport 

efficiency are calculated. In both Gävle and Norrköping, the larger ships that can use the deeper 
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fairways are assumed to increase the use of economies of scale. The main difference lies in the way 

that the future development of the shipping fleet has been modeled and which ship sizes are expected 

to use the fairways. The Norrköping analysis is more restrictive, while the Gävle analysis assumes that 

all ships eventually will be at the maximum size that the fairway can accommodate. In contrast to this, 

the Gothenburg analysis compares two different transport arrangements; direct traffic to/from other 

continents versus feeder traffic to/from big overseas ports in mainland Europe. Cost savings as a result 

of economies of scale are not considered in this analysis. Instead, the social benefit that is central for 

the high net present value ratio of the Gothenburg investment is the reduced transshipment costs (that 

is a part of the transport costs) that is a result of the anticipated increase in direct traffic.  

Safety benefits are caused when an investment reduces the risk or the consequence of maritime 

accidents so that there are fewer or less serious (and costly) accidents, and therefore lower accident 

costs, than before the investment. The Norrköping and Gävle CBAs both include detailed background 

reports with valuations of the changed safety in the fairways. In the Gothenburg analysis, there is no 

valuation at all of the safety benefits, even though the investment in large parts is motivated by 

increased safety. 

Climate and environmental benefits are caused by changes in the transport system following a fairway 

investment that leads to a reduction of the total costs caused by emissions. When it comes to fairways, 

this is often a result of larger ships being more fuel efficient per unit of transported goods, which 

reduces the costs caused by emissions. In the Norrköping and Gävle CBAs, the benefits are mainly 

caused in this way. In the Gothenburg analysis, the calculation instead results in a cost as a result of 

increased emissions. Because of the lack of transparency in this analysis it is not possible to 

understand how the authors have reached this conclusion. 

General observations 

On a general level, there are a number of shortfalls in the three CBAs that can be categorized in three 

categories.  

The first shortfall regards a lack of analysis of the need for these investments, meaning that the reasons 

given the proposed investment opposed to doing something else are not clear enough. In both the 

Gothenburg and the Norrköping ports there are plans today for new fairway investments, which raises 

the question why this was not anticipated in the CBAs from 1999 and 2006 given that the economic 

life of the investments was estimated to be either 40 or 60 years. Another sign of an insufficient 

analysis is the lack of discussion about how these larger investments can be avoided by applying less 

costly measures to solve the same problem, for example by using an alternative port. Also, the three 

CBAs lack discussions that motivate the investments from a national (intermodal) perspective. Instead, 

the motive for investing is coming from the perspective of the 'port, not seldom with the argument that 

the port wants to keep or increase its market share relative to other ports. In our view, increased 

market share in one port at the expense of another is not relevant in a national economic perspective, 

because these effects largely cancel each other’s out.  

The second shortfall relates to different methods for how to perform a maritime CBA. In turn, this 

relates to a lack of guidelines for how a maritime CBA should be made, which means that a great 

responsibility to come up with his/her own solutions lies on the analyst. Differences can be seen 

between the CBAs that we are studying here and the previous CBAs that have been made (in the cases 

of Norrköping and Gävle) by consultancy companies on behalf of the ports or the municipalities where 

the ports are situated. The calculated benefits in the previous reports are significantly higher, in the 

case of Norrköping almost ten times as high as in the analysis made by the Swedish Maritime 

Administration. There are also differences between the three CBAs that are studied here concerning 

choices of method for calculating for example reduced transport costs and safety benefits. The main 

problem with this variation is that the comparability between different CBAs become more limited. 
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The third shortfall regards the analysis of basic assumptions in the CBAs, where some assumptions 

mirror an optimistic view on future development without any deeper discussion about this. The most 

central assumptions in maritime CBA’s concern the composition of the fleet in the future. For 

example, in the Gävle analysis, a method is used where all ships are assumed to become as large as is 

possible in the planned fairway (in the end of its economic life). This is a highly optimistic assumption 

both considering that, just like today, every transport company will not need the largest possible ship 

for every transport, and considering that the progress this far has been much slower.  

Ex post analysis of the improved fairway to Gothenburg 

We have as far as possible followed up the Gothenburg analysis done by VBB VIAK in 1999. Since 

then, the project has been carried out and the deeper fairway has been used from 2004. The aim is to 

give a more thorough picture of how well the CBA has mirrored the actual progress since the fairway 

was improved. In the ex post-analysis, we use all information available in 2016. The main result is that 

there are large differences between the original CBA and the current outcome, both when it comes to 

benefits and costs. 

Table 1. Cost benefit analysis for the fairway investment to Gothenburg port ex ante (1999) and ex 

post (2016). Results in million SEK in year 2001 prices. * Investment cost ex ante. ** Investment cost 

ex post. 

 VBB VIAK:s analysis 1999 Ex post-analysis 2016 

Reduced transshipment costs 9 000 1 839 

Reduced transport costs (underway) 100 1 183 

Reduced environmental costs -1 300 266 

Improved safety (+) (+) 

Other social benefits 500 0 

Total social benefits 8 300 3 288 

Net present value ratio  
(investment cost 2 340 million SEK) * 

2,6 0,4 

Net present value ratio  
(investment cost 881 million SEK)** 

8,4 2,7 

 

The investment cost for the fairway ended up at 881 million SEK (including tax factors), which is 

significantly lower than the originally anticipated 2.34 billion SEK. The reasons for this have not been 

studied in detail, but a probable reason is overcapacity on the dredging market during the period when 

the fairway was improved. 

At the same time, the benefits that has been calculated by us in the ex post analysis differ significantly 

from the original analysis. The reduced transshipment costs in the original analysis is the main reason 

for the high economic profitability. This benefit amounts to 9 billion SEK in VBB VIAKs analysis, 

but in our calculations it only amounts to 1.8 billion SEK. The main reason for this is that the do 

nothing-scenario (the expected scenario if no investment is made) was assumed to lead to the direct 

traffic to Gothenburg port being discontinued relatively quickly. Our objection to this is that a do 

nothing-scenario should be designed conservatively so that the social benefits of the investment 

scenario is over-exaggerated (because the most probable scenario is that nothing drastic happens if 

nothing is done). Our analysis with a less extreme (more conservative) do nothing-scenario leads to 

less social benefits from the reduced transshipment costs. Also, we have calculated the benefits from 

reduced transport costs that results from increased economies of scale from a larger shipping fleet, 

where we assess the social benefits to be significantly higher than in the original analysis. 
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For reduced climate and environmental impact, we calculate the benefit to be around 1.6 billion SEK 

higher than in VBB VIAKs analysis. This is mainly due to the original analysis not including the fact 

that larger ships usually mean that the environmental and carbon emissions are reduced.  

The improved safety in the fairway as a result of the investment was not calculated in VBB VIAKs 

analysis, and it is not calculated here either. The reason is that there is a lack of an established method 

to be able to assess how the probability of and costs for accidents are affected by the fairway 

investment. The consequence of safety not being valued is that the net present value ratios 

underestimate the profitability of the investment, although it is not clear how much. 

Finally, our study show that it is possible that investments in the connecting rail infrastructure have 

become necessary as a result of the investment in the fairway. This would give another picture of the 

profitability of the investment because an overarching analysis would probably show that the costs for 

the overall infrastructure would be higher, while the social benefits would mainly be the same. 
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1. Inledning 

På uppdrag av Riksrevisionen har VTI granskat tre samhällsekonomiska kalkyler för farleds-

investeringar och gjort en ex post analys för en av dem, farleden till Göteborgs hamn. De övriga två 

farledsinvesteringarna gäller Gävle hamn och Norrköpings hamn1. Denna rapport är en del av 

underlaget till en kommande granskning som Riksrevisionen genomför. Riksrevisionens granskning 

syftar till att undersöka farledsinvesteringarnas och den statliga styrningens effektivitet. I VTI:s 

uppdrag ingår även att analysera hur de tre nämnda samhällsekonomiska kalkylerna förhåller sig till 

det nationella perspektivet och om kalkylerna är jämförbara sinsemellan.  

Samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar är betydligt mindre utvecklade än motsvarande 

investeringskalkyler för vägar och järnvägar. Detta gäller för kalkylprinciper, kalkylvärden och effekt-

samband. De kalkyler vi analyserar gjordes då Sjöfartsverket hade ansvar för de samhällsekonomiska 

kalkylerna som berörde sjöfarten och då projekt vanligen finansierades med brukaravgifter och 

kommunala medel. De tre kalkyler vi analyserar är dock till stor del finansierade med statliga medel. 

Ansvaret för sjöfartskalkyler övergick till Trafikverket när myndigheten bildades och fick ansvar för 

den nationella infrastrukturplaneringen av samtliga trafikslag 2010. För att möjliggöra en trafikslags-

övergripande planering krävs att farledsinvesteringar föregås av samhällsekonomiska kalkyler på 

samma sätt som väg- och järnvägsinvesteringar. En grundläggande ambitionsnivå för farledskalkyl-

erna bör vara att de ska vara sinsemellan jämförbara. Det är också önskvärt att de ska vara jämförbara 

med kalkyler för andra trafikslag. 

I dagsläget finansieras farledsprojekt likt väg- och järnvägsprojekt huvudsakligen med nationella 

anslagsmedel, men sedan EU-inträdet har EU fått större roll som finansiär. Även om 

farledsinvesteringar kostar betydligt mindre än landbaserad infrastruktur kan det ändå röra sig om 

miljardbelopp. I den senaste nationella planen (2014–2025) ingick två sjöfartsprojekt som tillsammans 

uppskattas kosta 1,8 miljarder kronor (Trafikverket, 2014a). Investeringar i väg och järnväg beräknas 

inklusive medfinansiering kosta 343 miljarder kronor under samma period (Trafikverket, 2014b).   

1.1. Omvärldsutveckling 

För att tolka den utveckling som sker gällande farledsinvesteringar i Sverige är påverkan från globala 

trender inom sjöfarten viktig att uppmärksamma. Här pågår en generell och fortsatt utveckling mot 

”containerisering” där en allt större andel av allt gods transporteras i containrar. Som Figur 1 visar 

pågår också en utveckling mot allt större containerfartyg. Denna utveckling drivs i hög grad av 

rederier som vinner skalfördelar när de transporterar många containrar på samma fartyg.  

                                                      

1 Ursprungligen ingick även investeringen i farleden till Karlskrona hamn men eftersom det inte verkar 

genomförts någon samhällsekonomisk kalkyl innan investeringen har den strukits ur uppdraget. 
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Figur 1. Containerfartygens utveckling. Bilden visar fartygens mått i meter (längd, bredd och djup) 

samt hur många containrar de kan lastas med. Källa: The geography of transport systems (Rodrigue 

& Ashar, 2012). Bör inte spridas utan upphovsmannens tillstånd. 

 

Denna utveckling har dock lett till att allt färre farleder och hamnar världen över har tillräcklig 

kapacitet för att hantera de nya fartygen. När det gäller farlederna har kraven ökat på främst djup, där 

de största fartygen kräver mer än 15 meters farledsdjup (klass D och E i Figur 1). Utöver den generella 

utvecklingen mot större fartyg har investeringar gjorts i Panamakanalen som är en mycket viktig 

passage för den internationella sjöfarten. Kanalen har länge begränsat fartygsstorlekarna och 

investeringarna har lett till att den nu rymmer markant större fartyg (klass D). Därmed har en av de 

viktigaste flaskhalsarna för utvecklingen av fartygens storlek blivit markant rymligare. Detta har bland 

annat lett till ett flertal investeringar i hamnar och farleder på den amerikanska östkusten.  

I själva hamnen krävs precis som i farleden ofta ett större djup. Utöver detta leder de större fartygen 

till högre krav på suprastruktur, dvs. samtliga typer av teknisk utrustning (kranar, ramper, m.m.) och 

byggnader som kan hantera ett mycket stort antal containrar samtidigt. Det är också viktigt att. 

landinfrastrukturen är dimensionerad för anslutande transporter av en stor mängd containrar. 

Utvecklingen mot större containerfartyg driver därför hamnar- och land- och sjöinfrastrukturägare att 

investera för att kunna fortsätta att ta emot de större fartygen. Detta riskerar att utlösa en kapplöpning 

mellan de hamnar som vill behålla (eller förbättra) sin position på marknaden (Rodrigue, et al., 2016). 

Rederiernas konsolideringar och allianser förstärker effekten. Som lösningar på frågan om hur de nya 

investeringarna ska finansieras diskuteras styrning via hamnavgifter (idag får de största fartygen dock 

vanligtvis rabatter) samt att redare medfinansierar hamninvesteringar (InternationalesVerkehrswesen, 

2016).  
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1.2. De tre fallstudierna 

Det finns två farleder in till Göteborgs hamn. Böttöleden är den kortaste och rakaste farleden till 

hamnen men dess djup begränsade tidigare större fartyg från att trafikera den. Torshamnsleden är 

djupare men har en mer komplicerad utformning vilket påverkar säkerheten negativt. Syftet med 

farledsinvesteringen till Göteborgs hamn var att fördjupa den sydliga Böttöleden för att möjliggöra för 

större fartyg att använda leden samt att öka säkerheten i den nordliga Torshamsleden genom att göra 

den rakare. Se Figur 2. 

Den samhällsekonomiska kalkylen för projektet genomfördes 1999 av VBB VIAK på uppdrag av 

Göteborgs hamn. Projektet beräknades ha en hög samhällsekonomisk lönsamhet med en nettonu-

värdeskvot på ca 2,6 – vilket Tabell 2 visar. Den största nyttan uppskattades vara minskad 

omlastningskostnad, vilken värderades till nio miljarder kronor. Tanken var att stora transoceana 

fartyg i högre utsträckning skulle kunna anlöpa Göteborg om hamnen blev mer tillgänglig. Istället för 

att svenskt gods skulle transporteras med mindre fartyg, s.k. feederfartyg, till de stora container-

hamnarna på kontinenten, som t.ex. Rotterdam och Hamburg, och där omlastas till stora fartyg för 

transport vidare ut i världen, skulle de stora fartygen anlöpa Göteborg direkt. Miljökonsekvenserna av 

projektet bedömdes vara negativa och värderades till en kostnad på 1,3 miljarder kronor. Säkerhets-

effekterna bedömdes vara positiva men kunde inte värderas. Arbetet med farleden pågick mellan 2002 

och 2003. En slutrapport med information om projektets praktiska genomförande publicerades av 

Sjöfartsverket 2004. Projektet beräknades kosta 2,34 miljarder kronor men den verkliga kostnaden 

blev betydligt lägre enligt en utvärdering Sjöfartsverket (2012) har gjort. Staten finansierade de delar 

av investeringen som bedömdes vara säkerhetshöjande och Göteborgs hamn finansierade de 

kapacitetshöjande åtgärderna.  

Tabell 2. Nytta, kostnad (inklusive skattefaktorer) och nettonuvärdeskvot (NNK) i de tre kalkylerna. 

Värdena anges i prisnivån för respektive kalkyls diskonteringsår. Tabellen visar de nyttor och 

kostnader som är förknippade med kalkylernas huvudsakliga scenarier. *I Gävlekalkylen har endast 

skattefaktor 1 tillämpats i enighet med dåvarande rekommendationer i ASEK. 

 Nytta Kostnad  NNK 

Göteborg 1999 
(60 år) 

8 300 2 340 2,55 

Norrköping 2006 
(Alternativ A, 40 år) 

390 290 0,34 

Gävle 2009 
(Scenario 1, 40 år) 

1 114 748* 0,49 

Källor: (VBB VIAK, 1999), (Hesse, 2006), (Swahn, 2009) 

 

På uppdrag av Norrköpings hamn genomförde Inregia en samhällsekonomisk analys av farleds-

investeringen. Den analysen omarbetades senare av Sjöfartsverket och det är Sjöfartsverkets analys 

(Hesse, 2006) som vi granskar. I den samhällsekonomiska kalkylen undersöktes två 

utbyggnadsalternativ, antingen att fördjupa farleden till panamax-standard (13,5 meter, klass B/C i 

Figur 1) eller till Östersjömax-standard (15,3 meter, jämförbar med klass E i Figur 1). Den mindre 

farledsinvesteringen beräknades kosta 225 miljoner kronor och den större 550 miljoner kronor. Staten 

stod för halva kostnaden (säkerhetshöjning) och Norrköpings kommun stod för andra halvan 

(kapacitetshöjning). Minskade transportkostnader beräknades stå för mer än hälften av de nyttor som 

genereras av investeringen. Minskade emissioner och förhöjd säkerhet stod för ungefär lika delar av de 

resterande nyttorna. En stor del av nyttan från minskade transportkostnader kommer genom ökad 

flexibilitet för fartyg som innan investeringen inte kunde anlöpa fullastade till Norrköping på grund av 

det begränsade djupet. Säkerhetsnyttan kommer från att farleden inte kunde trafikeras under natten 

innan investeringen genomfördes. Fartyg med mörkerrestriktioner tvingades vänta med att trafikera 



20  VTI rapport 909 

farleden tills solen gått upp vilket innebar förseningskostnader. Projektet beräknades vara 

samhällsekonomiskt lönsamt med en nettonuvärdeskvot mellan 0,34 och 0,59 för den mindre 

investeringen. Investeringskostnaden blev marginellt lägre än vad man räknade med. 

Den samhällsekonomiska analysen av farledsinvesteringen till Gävle hamn genomfördes först av 

Lloyds Register Fairplay (LRF 2005) på uppdrag av Gävle hamn, Länsstyrelsen i Gävleborg och 

Sjöfartsverket. Sjöfartsverket gjorde 2009 en egen uppdaterad bedömning av projektet vilket är den 

analys vi granskar. Syftet med investeringen var att större fartyg säkert skulle kunna angöra hamnen. 

Innan investeringen fanns det restriktioner på hur stora fartyg som kunde trafikera farleden i mörker. 

Både fartygens maximala bredd och djup var begränsat (Swahn, 2009, p. 12). Investeringskostnaden 

bedömdes vara mellan 500 och 618 miljoner kronor. Huvuddelen av kostnaden beräknades muddring 

och deponering av muddermassor att stå för (Swahn, 2009, p. 47). Anpassning av kajerna till större 

fartyg beräknades kosta 50 och 100 miljoner kronor. I det avtal som skrevs mellan Sjöfartsverket och 

Gävle kommun uppgavs kostnaden vara 271 miljoner kronor varav Sjöfartsverket och Trafikverket 

stod för 185 miljoner och Gävle kommun medfinansierade 86 miljoner kronor (Sjöfartsverket, 2011). I 

avtalet anges även att bidrag skall sökas från EU. Projektet beräknades generera 1,1 miljarder kronor i 

samhällsekonomisk nytta vilket resulterar i en nettonuvärdeskvot mellan 0,49 och 0,84 beroende på 

investeringskostnaden. Det innebär att projektet bedömdes vara samhällsekonomiskt lönsamt. De två 

största nyttorna beräknades vara minskade miljökostnader för oljetrafiken och sänkta fraktkostnader 

för containertrafiken.  
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2. Övergripande observationer  

2.1. Bristande behovsanalys 

En central frågeställning är om/varför de föreslagna farledsinvesteringarna behövs. Investeringarna 

handlar ofta om att fördjupa eller bredda farleder för att kunna ta emot större fartyg eller för att kunna 

upprätthålla en hög säkerhetsnivå. I de fall vi undersökt är argumentationen kring anpassning av 

farlederna för större fartyg svag ur ett nationellt och trafikslagsövergripande perspektiv. Förenklat kan 

argumentationen beskrivas på följande sätt: Internationellt går utvecklingen mot större fartyg som kan 

utnyttja skalfördelar. För att möta denna utveckling behövs farledsinvesteringar både av kapacitetsskäl 

och av säkerhetsskäl för att hamnen inte ska tappa marknadsandelar. Denna typ av argumentation tar 

inte hänsyn till de alternativa sätt som kan finnas för att lösa samma transportproblem. Det kan till 

exempel finnas andra närliggande hamnar med ledig kapacitet eller som går att expandera till en lägre 

kostnad. Dessutom är det viktigt att beakta vilken kapacitet det kommer att finnas i den anslutande 

landinfrastrukturen. 

I både Göteborgs och Norrköpings hamn planeras nya farledsinvesteringar när den här rapporten 

skrivs. I Göteborg planeras bland annat en fördjupning av Torshamnsleden till 17,5 meter samt en 

fördjupning kring Skandiahamnen för att förbättra vändningsmöjligheten till en kostnad av 3,9 

miljarder kronor (SR, 2016)(Trafikverket, 2015, p. 8). Den farledsinvestering vi utvärderar färdig-

ställdes 2003; att det bara tolv år senare genomförs en utredning för att bygga ut farleden ytterligare 

väcker frågor om behovsanalysen i den ursprungliga kalkylen. Kunde behovet av en ytterligare 

utbyggnad förutspås redan i slutet av 1990-talet? Hade det funnits samordningsvinster om båda 

investeringarna hade genomförts samtidigt? I Norrköping diskuteras en flytt av den nuvarande 

containerhamnen. Det är oklart om flytten påverkar nyttan av de farledsinvesteringar som gjorts. 

Behovsanalysen hänger ihop med den kalkylperiod som antas i kalkylerna, dvs. den period då 

kostnader och nyttor som uppstår till följd av investeringen ska summeras. Denna period ska i längsta 

möjliga mån motsvara den tid som det är troligt att investeringen ska användas, med andra ord dess 

ekonomiska livslängd. I de analyserade kalkylerna varierar den använda kalkylperioden mellan 40 och 

60 år, och är således markant längre än den användningstid som blir aktuell om de båda ovan nämnda 

nya investeringarna kommer till stånd. Det saknas mer utförliga resonemang som motiverar de 

använda kalkylperioderna. Ett sätt att hantera den osäkerhet som finns om hur framtiden kommer att se 

ut kan vara att som känslighetsanalys beräkna hur många års drift av investeringen som krävs för att 

lönsamhet ska uppnås. 

2.1.1. Kalkylerna följer inte fyrstegsprincipen 

Trafikverkets fyrstegsprincip syftar till att undvika stora investeringsåtgärder om mindre åtgärder kan 

lösa problemet. Fyrstegsprincipen lanserades av Vägverket 1997 som en följd av Regeringens 

proposition Transportpolitik för en hållbar utveckling (1997/98:56). De fyra stegen är tänk om; 

optimera; bygg om; bygg nytt. De första två stegen handlar om att först påverka efterfrågan på 

transporter eller att optimera utnyttjandet av befintlig infrastruktur. Det tredje steget handlar om att se 

över om mindre åtgärder löser de huvudsakliga transportproblemen, och steg fyra handlar om mer 

storskaliga förändringar. Fyrstegsprincipen användes främst inom Vägverket under perioden från 1997 

fram till 2010, då Trafikverket bildades. Även om det således inte var ett etablerat begrepp inom 

Sjöfartsverket under den period som de studerade kalkylerna togs fram, så är vår syn att fyrstegs-

principen ger uttryck för generella principer om en samhällsekonomiskt effektiv planering som har 

utgjort grunden för transportpolitiken under lång tid. Med fyrstegsprincipen åsyftar vi i denna rapport 

således generella principer om en effektiv planering där möjligheten att lösa problem till så låga 

kostnader för samhället som möjligt utreds. 
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För de tre farledskalkylerna saknas de tre första stegen i fyrstegsprincipen. Analyser enligt fyrstegs-

principen ska göras i ett tidigt skede för att klarlägga investeringsbehoven innan beslut om större 

satsningar fattas. Men, vare sig i själva kalkylerna eller i någon referens till en eventuell föregående 

utredning pekar kalkylförfattarna på en analys där det har konstaterats att steg fyra, storskalig 

förändring, är det enda alternativ som är tillräckligt för att möta transportbehoven.2 Frågor som saknar 

belysning är t.ex. om den prognostiserade transportefterfrågan skulle kunna ledas om till en annan 

hamn där det finns ledig kapacitet och bättre naturliga förutsättningar? Denna avvägning mellan 

utbyggnad och ökad användande av annan befintlig infrastruktur verkar inte ha gjorts i något av fallen. 

2.1.2. Trafikslagsövergripande och nationellt perspektiv saknas 

Perspektivet i de beskrivande och motiverande texterna i kalkylerna är ofta snävt. Fokus ligger på den 

enskilda hamnen/farleden. Att bibehålla eller öka hamnens marknadsandel anges i Göteborg och Gävle 

explicit som ett centralt argument för investeringen. Ur ett nationellt perspektiv är det svårt att 

motivera varför skattemedel ska användas för att förbättra anslutningar (till sjöss och på land) till en 

kommunal hamn om det sker på bekostnad av en annan kommunal hamn. Ur ett nationellt perspektiv 

borde dessa effekter (om kalkylen gjorts på rätt sätt) i stort sett ta ut varandra. En central frågeställning 

bör vara om transportefterfrågan kan tillgodoses av en annan hamn med existerade infrastruktur på 

land- och sjösidan eller med mindre investeringar. Såvitt vi kan se ställs inte den frågan i någon 

analys, vilket i sig inte är överraskande eftersom de kalkyler som vi betraktar är genomförda av 

specifika hamnar. De kostnader och nyttor som beräknas är således effekten av att göra en investering 

i den specifika hamnen kontra att inte genomföra investeringen. Det som saknas är en beräkning eller 

bedömning av vad investeringar i eventuella alternativa hamnar hade gett för nyttor och kostnader, 

givet det nationella transportproblem som behöver lösas.  

Ett motiv till att Trafikverket bildades 2010 och fick ansvaret för samhällsekonomiska kalkyler även 

för sjöfarten var att verket skulle ta hänsyn till det trafikslagsövergripande perspektivet i sin planering. 

Ett problem verkar vara att den anknytande landinfrastrukturen inte tas i beaktande i kalkylerna som 

genomfördes. Ett exempel på detta är Hamnbanan till Göteborgs hamn. Denna studie har inte 

undersökt om den trafikslagsövergripande planeringen blivit bättre sedan Trafikverket bildades. 

De motiv som anges för investeringarna kan utifrån ett nationellt perspektiv ses som sinsemellan 

inkonsekventa. I Göteborg är motivet att koncentrera direkttrafik till Göteborgs hamn, att sedan 

transportera godset vidare via land och att ta marknadsandelar av övriga svenska hamnar. I de övriga 

fallen är målet tvärt om att förbättra förutsättningarna för att få mer feedertrafik från hamnar på 

ostkusten till kontinenten. Detta speglar bristen på helhetsstrategi gällande sjöfartens roll i transport-

systemet från statens/regeringens sida. En liknande frågeställning undersöks i Vierth & Sowa (2015) 

där de externa kostnaderna från ett feederupplägg från de svenska ostkusthamnarna jämförs med att 

transportera godset med järnväg till Göteborgs hamn och där vidare med direktgående eller större 

feederfartyg till kontinenten. Analysen visade att upplägget till Göteborgs hamn resulterade i lägre 

externa kostnader men med knapp marginal. Avsaknaden av en värdering av kapacitetsbrist i 

järnvägsnätet gör dock att inga stora slutsatser bör dras av studien.  

2.2. Avsaknad av enhetliga riktlinjer för CBA 

I de samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar vi undersökt finns det betydande skillnader 

i genomförandet. I två fall, Norrköping och Gävle, har en konsult först tagit fram kalkyler på uppdrag 

av hamnen, och därefter har Sjöfartsverket gjort en egen bedömning (med egen konsult) som kraftigt 

avviker från den ursprungliga. Sjöfartsverkets bedömningar resulterar i markant lägre nyttor i både 

Gävle och Norrköping, samt även högre kostnader i Norrköping. I Gävle bedömde LRF nettonuvärdet 

                                                      

2 I Gävle- och Norrköpingskalkylerna utreds mer än ett alternativ för utbyggnad, men i praktiken utgör dessa 

alternativ olika varianter inom steg fyra, då det i samtliga fall handlar om storskaliga förändringar. 
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till 2 500–3 600 miljoner kronor; Sjöfartsverket till 300–500 miljoner kronor. Den stora skillnaden i 

nettonuvärdet beror till stora delar på att metoderna i de båda kalkylerna skiljer sig åt. Ett sådant 

exempel är värderingen av säkerhet i Gävle, som skett utifrån olika principer. Sjöfartsverket pekar på 

att man i LRF:s rapport har utgått från att PIANC:s3 rekommendationer för vilka fartygsstorlekar som 

kan använda en farled är absolut styrande, trots att dessa riktlinjer inte utgör en praktisk begränsning 

då fartygstrafik i dagsläget bedrivs utanför gränserna för dessa. Sjöfartsverket utgår från en bedömning 

av de minskade kostnaderna för att åtgärda de restriktioner som tidigare gällt i farleden gällande 

mörker, is och vind. På grund av dessa skillnader i ansats landar LRF i en säkerhetsnytta på 1 450 

miljoner kronor sett över kalkylperioden, medan Sjöfartsverket beräknar motsvarande nytta till 231 

miljoner kronor (Swahn, 2009, pp. 40-43). Dessutom menar vi att kan ifrågasättas om någon av de 

ovanstående nyttorna bör ses som säkerhetsnyttor, eller om de snarare bör kategoriseras som 

transportkostnadsminskningar. Senare i denna rapport (avsnitt 2.4.2.) diskuterar vi ett mer restriktivt 

synsätt på säkerhetsnyttor, där enbart de delar som faktiskt minskar risken eller konsekvensen av 

olyckor ses som säkerhetsnyttor. 

Det är inte speciellt oväntat att kalkylerna genomfördes på olika sätt då det saknades särskilda 

officiella riktlinjer för farledskalkyler när kalkylerna gjordes. På Sjöfartsverket fanns det informella 

riktlinjer i dokumentet Utgångspunkter och anvisningar för samhällsekonomiska 

bedömningar/kalkyler för åtgärder i farleder (Swahn, 2004). De åtta sidor långa riktlinjerna ger 

information om vad som ska finnas med i en samhällsekonomisk kalkyl men ger inte någon särskild 

vägledning hur den ska genomföras. Som exempel saknas beskrivningar av lämpligt tillvägagångssätt, 

användbara indata och ställningstaganden gällande beräkningsprinciper för transportkostnads-, miljö- 

och säkerhetsnyttor. Det kan vara upp till den enskilde kalkylmakaren att lösa inte bara de normala 

praktiska problemen utan också att ta ställning till principiella problem och avgörande antaganden. 

Dessa riktlinjer verkar inte heller varit särskilt förankrade i Sjöfartsverket givet att deras samhälls-

ekonomer inte visste att de existerade när vi begärde ut handlingen. Det ska dock klargöras att 

Sjöfartsverket inte längre är ansvariga för de samhällsekonomiska kalkylerna. Sedan 2010 ligger 

ansvaret för den nationella infrastrukturplaneringen för samtliga trafikslag och de samhällsekonomiska 

kalkylerna på Trafikverket.  

De nuvarande riktlinjerna för farledsinvesteringar finns i ASEK:s kapitel 4 Kalkylmodeller för 

samhällsekonomisk analys. ASEK-gruppen4 rekommenderar kalkylprinciper som bör följas och 

parametervärden som bör användas i samhällsekonomiska analyser av åtgärder inom transportområdet. 

Rekommendationerna uppdateras efter behov (under de senaste åren årligen). 

Effektsambanden, kalkylmetodiken och kalkylvärdena5 är mindre utvecklade inom sjöfarten än för 

vägtransporter och järnvägstransporter. Detta beror på att mycket mer forskning och 

samhällsekonomiska kalkyler har genomförts på väg- och järnvägsområdet, vilket har lett till att 

tydligare praxis har utvecklats för hur kalkylerna ska utföras och vilka värden som är rimliga. 

                                                      

3 World Association for Waterborne Transport Infrastructure, tidigare Permanent International Association of 

Navigation Congresses, är en internationell samarbetsorganisation som bland annat ger riktlinjer om säkerhet i 

farleder. 

4 ASEK-rekommendationer tas fram i samråd med en myndighetsgemensam grupp som leds av Trafikverket. I 

ASEK:s samrådsgrupp ingår, förutom representanter från Trafikverket, ledamöter från Transportstyrelsen, 

Sjöfartsverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Stockholms läns Landsting (Stockholms Lokaltrafik), 

Vinnova och Trafikanalys (adjungerad). 

5 Kalkylvärden anger värdet på en enhet, t.ex. kostnaden för ett utsläppt ton koldioxid. Kalkylmetodiken anger 

vilka kostnader som får vara med i kalkylen och vilka som inte skall vara med t.ex. för att undvika dubbel-

räkning. Effektsamband anger vilken effekt investeringen har på olika variabler; t.ex. hur antalet anlöp och 

fartygens storlek förändras på grund av investeringen. 
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Grundtanken i ASEK är att farledsinvesteringar ska bedömas med samma principer som andra typer 

av infrastrukturinvesteringar. Det finns ett antal frågor som är centrala i en kalkyl för en farleds-

investering som behöver utvecklas i ASEK. Det gäller bland annat hur värdet av större fartyg ska 

operationaliseras.6 En stor del av sjöfartstransporterna går till utlandet vilket aktualiserar frågan om 

hur stor andel av nyttan som enligt kalkylen ska tillfalla Sverige. Normalt upphör nyttan och 

kostnaden av en transport vid den svenska gränsen men den principen är svår att upprätthålla inom 

sjöfarten där gränser i form av territorialvatten inte spelar speciellt stor roll.  

2.3. Bristande analys av grundläggande antaganden 

Även om det är uppenbart att godskunder skulle vilja ha lägre transportkostnader är frågan om 

godskunderna efterfrågar större fartyg i den enskilda hamnen ofta förenklat utredd. Särskilt beskriv-

ningen av fartygsflottan som anlöper hamnen i kalkylens basår är i princip obefintlig. Analysen för 

Gävle hamn är mycket förenklad när det kommer till fartygsstorlek. I Gävlekalkylen används tre 

exempelstorlekar, 800, 1 500 och 2 000 TEU.7 Innan investeringen antas all trafik gå med 800 TEU-

fartyg. Efter en investering antas de större fartygstyperna öka sina andelar till och med 2050 då all 

trafik kommer gå med 2 000 TEU-fartyg. Genom att anta att all framtida trafik kommer gå med större 

fartyg överskattar man nyttan av investeringen, då det är sannolikt att det även i framtiden finns ett 

behov av att använda fartyg som är mindre än 2 000 TEU. Man behöver också komma ihåg att det 

finns en avvägning mellan låga transportkostnader och frekventa fartygsavgångar.   

Dessutom kan det utifrån anlöpstatistiken till Gävle hamn konstateras att det under 2014 var ovanligt 

med anlöp av fartyg med mer än 800 TEU. Enligt statistiken lastade och lossade det största 

containerfartyget 7 7038 ton last vilket kan beräknas motsvara 906 TEU.9 Över 90 % av alla anlöp 

transporterar färre än 800 TEU enligt denna statistik. Investeringen i farleden verkar hittills inte lett till 

den ökning av fartygsstorleken man hade väntat sig eftersom 50 % av anlöpen enligt prognosen 

förväntades ske med 1 500 TEU-fartyg och 50 % med 2000 TEU-fartyg redan år 2017. 

Kalkylen för farleden in till Norrköpings hamn har en mer omfattande analys med avseende på 

fartygsstorlek. Där antar man att redarna för de fartyg som är knappt mindre än de största tillåtna 

måtten i den outbyggda farleden efterfrågar en farledsinvestering och större fartyg. De fartyg som med 

råge underskrider de största tillåtna måtten antas vara oförändrade även i framtiden. Därmed ger 

kalkylen en mer rättvisande bild över vilka segment som kommer dra nytta av investeringen. 

Investeringskalkyler ska innehålla ett jämförelsealternativ (referensalternativ, nollalternativ) där 

ingenting görs. Nyttan uppskattas genom att jämföra utredningsalternativet med jämförelsealternativet. 

Ett problem är att jämförelsealternativet i Göteborgskalkylen görs oattraktivt. Direktanlöp med 

transoceangående fartyg är den huvudsakliga nyttan med farledsinvesteringen i Göteborgskalkylen 

(huvudsakligen genom minskade omlastningskostnader). I jämförelsealternativet antar man att alla de 

anlöp med transoceangående fartyg som gjordes innan investeringen upphör om investeringen inte 

genomförs. Det går ju givetvis inte att utesluta att det skulle blivit utvecklingen men det är osannolikt. 

Det är mer sannolikt att direktanlöpen skulle fortsatt på samma nivå eller förändrats gradvis. Det går 

att misstänka att man gjort jämförelsealternativet oattraktivt för att investeringen ska framstå som mer 

lönsam. Beskrivningen ovan illustrerar dock också att verkligheten är komplex, bl.a. med hänsyn den 

internationella konkurrensen och att det inte alltid är uppenbart hur jämförelse- och 

utredningsalternativ ska utformas. 

                                                      

6 Motsvarande frågeställning finns för längre/tyngre lastbilar och godståg. 
7 TEU är förkortning för Twenty-foot Equivalent Unit, vilket är ett mått för att räkna containrar på ett 

standardiserat sätt. Antalet TEU ett containerfartyg kan lastas med används ofta som storleksmått. 
8 640 ton lastades och 7 063 ton lossades. 
9 Räknat med 8,5 ton last per container. 
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2.4. Nyttor 

De nyttor som uppstår från en farledsinvestering kan generellt kategoriseras i tre grupper: minskade 

transportkostnader, förbättrad säkerhet och minskad miljöpåverkan. I det här avsnittet kommer vi att 

gå igenom de tre typerna av nyttor i den angivna ordningen. Tabell 3 visar hur stora nyttorna 

uppskattades vara i respektive kalkyl. 

Tabell 3. Jämförelse av kalkylernas netto (i miljoner kronor) för minskade transportkostnader, 

säkerhet och miljö, samt procentuell fördelning. (Investeringskostnaderna redovisas i Tabell 2). 

Källor: (VBB VIAK, 1999), (Hesse, 2006), (Swahn, 2009) 

 

Tabellen pekar på att det finns stora skillnader mellan kalkylerna både när det gäller hur stora de 

beräknade nyttorna är, samt nyttornas fördelning. Genomgående är att minskade transportkostnader är 

den största nyttan. Att storleken på olika nyttoposter skiljer sig så mycket mellan de olika kalkylerna 

beror till stor del på att de projekt som kalkylerna gäller skiljer sig i omfattning, vilket också avspeglas 

i att investeringskostnaderna är störst för farledsprojektet i Göteborg. En annan förklaringsfaktor är att 

projekten är olika till sin karaktär, och att de därmed genererar olika stora nyttor. En investering i 

farleden in till nordens största hamn ger således nyttor i en annan storleksordning än investeringar i 

mindre trafikerade områden. Den tredje förklaringsfaktorn är att kalkylmetodiken skiljer sig, vilket 

diskuteras i de följande avsnitten. 

Vad gäller fördelningen av nyttorna ser det relativt likt ut mellan Gävlekalkylen och Norrköpings-

kalkylen, med en något större andel säkerhetsnyttor i Gävlekalkylen och en något större andel 

transportskostnadsvinster i Norrköpingskalkylen. Göteborgskalkylen sticker ut då nettot av miljö-

nyttorna är negativt. Det innebär att investeringen leder till att transporternas utsläpp, framför allt från 

lastbilstrafiken till/från hamnen ökar i förhållande till jämförelsealternativet. Vidare har ingen 

säkerhetsnytta beräknats för Göteborgsinvesteringen. Således står vinster till följd av minskade 

transportkostnader för hela den nytta som gör att projektet beräknas vara lönsamt. 

När det gäller den kalkylperiod som kostnader och nyttor diskonteras över finns vissa skillnader. I 

Göteborgskalkylen anges en 60-årig kalkylperiod, men egentligen innebär den metod som använts (där 

byggperioden felaktigt har lagts innan kalkylperiodens början) att den verkliga kalkylperioden är 64 

år. I Gävle och Norrköping utgår Sjöfartsverket från en 40-årig kalkylperiod i grunden, men anger 

även hur stor nyttan hade varit med en 60-årig kalkylperiod. 

2.4.1. Minskade transportkostnader  

Genom att investera i farleden kan större fartyg anlöpa hamnen och transportkostnaderna minskar som 

en följd av skalfördelar. Det finns avgörande skillnader mellan de tre kalkylerna när det gäller hur 

nyttan av dessa effektiviseringar uppstår. Gemensamt är att transportkostnadsbesparingarna 

huvudsakligen kommer från det växande containersegmentet. Som vi tidigare nämnt räknar man i 

Norrköpingskalkylen med att nyttan uppstår genom att de fartyg som trafikerar farleden blir större, 

och därmed uppstår skalfördelar. I kalkylen har man begränsat sig till de fartyg som innan 

Projekt 
Minskade 

transportkostnader Säkerhetsnytta Miljönytta 
Samlad 

nytta 
Kalkyl- och 

analysperiod 

Göteborg 

 

9800  

(118 %) 

Ej beräknat  

(0 %) 

-1300  

(-16 %) 

8300 

 

60 år,  

2005-2064  

Gävle  

(Scenario 1B) 

526  

(47 %) 

231  

(21 %) 

357  

(32 %) 

1114 

 

40 år,  

2011-2050 

Norrköping 
(Alternativ A) 

240  

(62 %) 

73  

(19 %) 

77  

(20 %) 

390 

 

40 år,  

2010-2050 
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investeringen var ungefär så stora som farleden tillät. Efter investeringen antogs att det var dessa 

fartyg som skulle öka i storlek. I Gävlekalkylen antas istället att alla fartyg ska öka i storlek, och att 

trafiken vid år 2050 enbart ska bestå av den större typ av fartyg som den nya farleden medger. Detta 

antagande skulle innebära att det inte finns något mindre feederfartyg kvar i trafik år 2050, vilket 

sannolikt (åtminstone sett till utvecklingen hittills) är en överskattning av hur snabbt utvecklingen mot 

större fartygsstorlekar fortskrider.  

I Göteborgskalkylen finns fler principiella skillnader i hur transportkostnadsbesparingar beräknas 

jämfört med de två föregående kalkylerna. För det första jämförs två olika trafikupplägg; direkttrafik 

mot feeder. Det innebär att nyttor/kostnader uppstår som inte är relevanta i Norrköping eller i Gävle. 

På grund av konkurrensen mellan uppläggen kan det till och med vara så att direktanlöp till/från 

Göteborg ersätter feedertrafik till/från Norrköping och Gävle. Den viktigaste nyttan, som är central för 

den höga lönsamhetskvoten i Göteborgskalkylen, är att omlastningskostnaderna, som är en del av 

transportkostnaderna, minskar. Detta sker på grund av att direkttrafiken sparar in en omlastning av 

containrar som annars hade behövt ske i en kontinentalhamn. En annan viktig skillnad är att kalkylen 

utgår från ett större perspektiv där förändringar i både väg- och järnvägstrafiken ingår i nytto- och 

kostnadsberäkningen. Detta innebär att de förändrade transport- och miljökostnaderna till följd av att 

den direkta fartygstrafiken i nästa led i transportkedjan ökar belastningen på väg- och järnvägsnätet 

ingår i Göteborgskalkylen, men inte i de övriga två kalkylerna.10  

Sammanfattningsvis kan Norrköpings- och Gävlekalkylen sägas analysera nyttan av förändringarna i 

transportkostnad som en följd av större fartyg samt bättre tillgänglighet, medan Göteborgskalkylen 

jämför två olika transportupplägg utifrån ett bredare perspektiv på transportsystemet där även 

konsekvenser för väg- och järnvägstrafiken ingår. Göteborgskalkylen är också avvikande i och med att 

det inte antas ske någon ökning av fartygens storlek utan enbart en omfördelning mellan två olika 

transportupplägg. Det ena med feederfartyg till den europeiska kontinenten och det andra med 

direktgående fartyg som även anlöper andra kontinenter på sin slinga. I kapitel 3 kommer vi analysera 

dessa aspekter av Göteborgskalkylen mer utförligt.  

För att kunna uppskatta den förändrade transportkostnaden är det några punkter man bör ha i åtanke.  

 Hur såg den fartygsflotta som trafikerar hamnen ut i basåret? Fartygens antal, storlek och typ 

samt mängden och typ av gods som fraktas bör beskrivas. 

 För att kunna räkna på transportkostnader måste fartygsflottan generaliseras till ett antal 

typfartyg. Därtill krävs en prognos för hur antalet anlöp och fördelningen mellan typfartygen 

kommer ändras över tid. Här borde man dra lärdom från modellen i Norrköping där man utgår 

ifrån att olika segment kommer utvecklas olika, att det även i framtiden kommer finnas små 

fartyg trots att utvecklingen generellt går mot större fartyg.  

 Jämförelsealternativet bör utformas förhållandevis konservativt. Det mest sannolika är att 

inget drastiskt kommer att ske om ingen investering görs. Helst bör olika scenarier analyseras 

och känslighetsanalyser genomföras. 

Det är viktigt att beakta att man ytterst sällan räknar med inducerad trafik när det gäller investeringar 

som gynnar godstrafiken. Det är alltså inte investeringen som ger upphov till en ökad 

                                                      

10 Effekterna i väg- och järnvägstrafiken är dock små och metoden som används är inte transparent redovisad. 

Dessutom saknas beskrivningar av vilka eventuella tillkommande investeringar inom dessa transportslag som 

blir nödvändiga genom investeringen i farleden i Göteborg. 
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transportefterfrågan. Ökningen av trafiken i en enskild hamn kommer dels från en allmän ökning av all 

godstrafik i landet och dels från en överflyttning från andra hamnar och andra trafikslag11.  

2.4.2. Trafiksäkerhetsnyttor 

Som nämnts tidigare varierar metoden kring beräkningen av trafiksäkerhetsnyttor i de tre studerade 

kalkylerna. Detta beror sannolikt på att metodutvecklingen gällande värdering av sjöfartsolyckor 

fortfarande är i sin linda. I de analyserade kalkylerna ses t.ex. minskad väntetid på grund av borttagna 

säkerhetsrestriktioner som en säkerhetsnytta, vilket sannolikt snarare borde ses som en minskad 

transportkostnad. I det följande definieras säkerhetsnyttor av oss som minskad risk och/eller minskade 

konsekvenser av olyckor, alternativt undvikandet av direkt säkerhetsrelaterade kostnader, exempelvis 

lotskostnader. Vi har dock valt att i redovisningen inte definiera om någon nytta i de tre ursprungliga 

kalkylerna, på grund av de osäkerheter som gäller kring beräkningen av denna nyttopost. 

För att värdera säkerhetsnyttor i samband med farledsinvesteringar krävs tre komponenter. Den första 

är kalkylvärden som avser olyckskonsekvenser, det vill säga vilka kostnader en enskild olycka ger 

upphov till givet olyckans och fartygets egenskaper. VTI har nyligen genomfört en studie (Vierth, et 

al., 2016) som med hjälp av försäkringsdata skattar hur olika variabler såsom olyckstyp, fartygsstorlek 

och fartygstyp påverkar kostnaden av en sjöfartsolycka.  

Den andra komponenten är sannolikheten att en olycka kommer inträffa i en given farled. Sannolik-

heter är svåra att uppskatta. Det finns många variabler som kan påverka sannolikheten, till exempel 

farledens geografiska utformning, trafikmängd, väder, teknisk utrustning, säkerhetsrutiner, regelverk 

och inte minst den mänskliga faktorn. Eftersom det sker relativt få sjöfartsolyckor är det svårt att 

utvärdera hur dessa variabler påverkar och eventuellt samverkar. Sannolikhetsbedömningen kan 

förenklat sägas kunna genomföras på tre olika sätt. En metod är att fråga lotsar hur de bedömer 

sannolikheten att en olycka kommer inträffa. En andra metod är att använda olycksstatistiken och 

ställa den i relation till antalet anlöp eller fartygskilometer i farleden. En tredje metod är att simulera 

sannolikheten med mjukvara utvecklad för ändamålet. I säkerhetsbedömningarna för Norrköping och 

Gävle har kalkylförfattarna huvudsakligen använt sig av de två första metoderna. Lotsarnas 

sannolikhetsbedömning har reviderats ned med historisk olycksstatistik; för Norrköping med en faktor 

två och för Gävle med en faktor åtta.    

Den tredje och sista komponenten i en säkerhetsvärdering är effektsamband. Effektsambandet ska 

kvantifiera hur investeringen kommer att påverka konsekvensen av och sannolikheten för en olycka 

samt trafikmängden. Att korrekt skatta effektsamband är mycket svårt och det finns idag ingen 

vedertagen metod.  

Sambanden kring olyckor är komplicerade. Större fartyg leder till att olycksrisken minskar på grund 

av färre anlöp. Olycksrisken ökar av att större fartyg har mindre marginaler i förhållande till farledens 

dimensioner, men större fartyg kan också ha lägre olycksrisk på grund av bättre teknisk utrustning 

(navigering etc.). Det är således inte givet att en farledsinvestering leder till både lägre transport-

kostnader och högre säkerhet. Det kan finnas ett utbytesförhållande. Fartygsskadorna per enskild 

olycka blir dock högre med större fartyg, vilket Vierth et al. (2016) visar. En ytterligare komplikation 

är överflyttningen mellan trafikslagen. Om investeringen leder till mer lastbilstrafik måste också den 

säkerhetskostnaden tas i beaktande.  

I samhällsekonomiska analyser spelar det ofta roll om en kostnad kan anses vara intern, dvs. att den 

drabbar den som orsakar kostnaden, eller extern, dvs. att den drabbar någon annan. I fallet med olycks-

kostnader inom sjöfarten anses det vara av mindre betydelse om olyckskostnaden är intern eller extern. 

                                                      

11 ASEK nämner två olika metoder för att uppskatta mängden överflyttad trafik. Ofta används den så kallade 

SIKA-metoden där man jämför transportkostnaden för det tidigare transportvalet med det nya transportvalet. 

Den andra metoden är den så kallade rule of a half vilken beskrivs i ASEK (2016b, pp. 13-14).  
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Om kostnaden är intern kommer en minskad olyckskostnad att ge upphov till en lägre transportkostnad 

för transportköparna eftersom rederierna inte behöver ta ut en ersättning för sin säkerhetsrisk (förutsatt 

att redaren låter kostnadsbesparingar tillfalla sina kunder genom lägre priser). Om olyckskostnaderna 

är externa leder en lägre olyckskostnad till lägre kostnader för samhället i en vidare och eventuellt 

icke-monetär mening. Detta innebär att nyttorna tillfaller olika aktörer i samhället, men att den 

samhällsekonomiska nyttan bör vara ungefär densamma.  

Kalkylerna för Norrköping och Gävle innehåller båda underlagsrapporter med värderingar av den 

förändrade säkerheten i farlederna. Båda analyserna är gjorda av Lundkvist, (2006) respektive 

(2011)12. Kalkylen för farledsinvesteringen till Göteborgs hamn saknar värderade säkerhetsnyttor trots 

att investeringen till stor del motiveras med säkerhetsskäl. Ett skäl till detta kan vara att metoden att 

kvantifiera säkerhetsnyttor har förbättrats mellan 1999 (när Göteborgskalkylen togs fram) och 2006 

(när Norrköpingskalkylen togs fram) respektive 2009 (när Gävlekalkylen togs fram).    

Givet avsaknaden av en etablerad metod för att värdera säkerheten i farleder är analyserna i 

Norrköping (Lundkvist, 2006) och Gävle (Lundkvist, 2011) ambitiösa.  

I investeringen i Torshamnsleden in till Göteborg nämns säkerhet som ett viktigt motiv men någon 

värdering görs inte. Enligt kalkylen är investeringen i Torshamnsleden mycket lönsam även utan 

förbättringen av säkerheten. I perspektivet för denna rapport är det dock intressant att notera att 

uppfyllandet av PIANC-rekommendationerna anges som ett krav i flera av kalkylerna och att detta 

knappt diskuteras. Vi anser att det kan ifrågasättas om det är ett hållbart antagande att utgå från att 

uppfyllandet av PIANC-rekommendationerna är ett måste i en hamn av till exempel Gävles storlek. 

Detta eftersom ett sådant krav inte gäller för driften av fartygstrafiken i många av dagens farleder. 

Om säkerhetsskäl verkligen var det viktigaste motivet till investeringen i farleden till Göteborgs hamn, 

vilket Sjöfartsverkets uppföljning (2012) antyder, borde mer energi lagts på att kvantifiera värdet av 

ökad säkerhet. Man kan få intrycket att man slutat räkna när NNK blivit tillräckligt hög. Med andra 

ord behövs inte säkerhetsnyttan för att räkna fram ett högt NNK, och därför har den inte tagits med. 

Från ett samhällsekonomiskt perspektiv spelar det ingen roll varifrån nyttorna kommer men samtidigt 

innebär motivet att finansiera på basis av säkerhetsnyttor att dessa bör vara beräknade och att storleken 

bör vara tillräcklig för att motivera finansieringen. Rent spekulativt går det att tänka sig ett intresse 

från hamnens sida att hävda att investeringen syftar till ökad säkerhet för att Sjöfartsverket och staten 

ska ta ett större finansieringsansvar.  

2.4.3. Miljönyttor 

Sjötransporter ger upphov till miljöeffekter i form av utsläpp till luft, utsläpp till vatten, intrång, 

erosion och buller (ASEK, 2016a). I dagsläget tillhandahåller ASEK kalkylvärden för utsläpp till luft, 

dvs. luftföroreningar (kväveoxider, svaveldioxid och partiklar) och koldioxidutsläpp och 

rekommenderar att beskriva förekomsten av de övriga miljöeffekterna i kalkylerna i ord. ASEK 

rekommenderar att nyttor till följd av lägre utsläpp till luft ska beräknas med hjälp av uppgifter om 

bränsleförbrukningen (i liter) i jämförelsealternativet och utredningsalternativet, emissionsfaktorer (i 

gram emissioner per liter bränsle) och parametervärden (kr/gram emissioner). Det är enbart i 

Gävlekalkylen som ASEK-värden för olika miljökostnader/nyttor redovisas och används, i de övriga 

två kalkylerna används andra värden utan tydlig hänvisning till källa. 

Samtliga tre kalkyler inkluderar miljönyttan till följd av farledsinvesteringarna, vilka möjliggör 

användningen av större godsfartyg. De större fartygen ger normalt upphov till lägre utsläppskostnader 

då de förbrukar mindre bränsle per transporterad enhet, förutsatt att fyllnadsgraden är den samma eller 

högre. Summan av miljöeffekterna blir dock negativ i Göteborg och belastar kalkylen med 1,3 

                                                      

12 Den ursprungliga samhällsekonomiska kalkylen för Gävle (2009) kompletterades i efterhand med värderingen 

av förändrad säkerhet i farleden (2011).  
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miljarder kronor. I Göteborgsfallet (VBB VIAK, 1999, p. 22) antas renare bränslen i framtiden medan 

de andra kalkylerna inte förutsätter några förändringar. I Göteborgskalkylen räknas också med 

marginellt ökade utsläpp till följd av ökade lastbilstransporter till/från hamnen. Vi utvecklar 

resonemangen i kapitel 3.6. 

I Gävlekalkylen (Swahn, 2009, pp. 30-31) antas dock att större fartyg inte ger någon minskad 

miljöpåverkan. Detta beror på att det antas att skalfördelarna hos större containerfartyg (vilka minskar 

bränsleförbrukningen och utsläppen per TEU) tas ut av att större containerfartyg byggs för högre 

hastigheter (vilket ökar bränsleförbrukningen och utsläppen per TEU). I samma kalkyl beräknas 

användningen av större oljetankfartyg i fjärrtrafiken (som lastar 60 000 ton i stället för dagens fartyg 

som lastar 20 000 ton) leda till positiva effekter för miljön i form av mindre utsläpp till luft. 

Motsvarande kostnader för bulkprodukter beräknas inte.  

I Norrköpingkalkylen (Hesse, 2006, p. 20) beskrivs att lägre kostnader för utsläpp till luft delvis 

motverkas av ökade godsvolymer. I kalkylen beräknas nyttorna i form av lägre kostnader för utsläpp 

till luft till följd av att större fartyg används, dvs. utan antaganden om nygenererade eller överflyttade 

volymer. Sjöfartsverket beräknar samlade utsläppskostnader i kronor per ton gods för nuläget, scenario 

A och scenario B. Utsläppskostnaderna innehåller kostnaderna för luftföroreningar (kväveoxider, 

svaveldioxid och partiklar) i Sveriges ekonomiska zon och för koloxid- och koldioxidutsläpp för hela 

transporten. De miljörelaterade nyttorna beräknas utifrån utsläppskostnaderna (i kr per ton gods) och 

godsmängderna i nuläget, scenario A och scenario B. 

2.4.4. Andra nyttor 

Trängsel förekommer vanligtvis inte ute på öppet hav. I trånga farleder och i hamnar kan det däremot 

förekomma köer och väntetid, som kan minska vid utbyggnad eller ombyggnad av farleder och 

hamnar. Värdering av dessa effekter ingår emellertid i värderingen av effekter på transportkostnader 

och tidskostnader. I Gävle består ungefär en tiondel av den totala nyttan av minskade restriktioner i 

trafiken efter investeringen. 

I t.ex. Belgien och Nederländerna diskuteras wider economic impacts/benefits, dvs. indirekta effekter 

för andra marknader och sektorer i form av inte försumbara effekter på andra marknader än transport-

marknaden (Vierth, et al., 2015). Omfattande åtgärder som leder till mycket stora förändringar av 

transporterna kan ge påtagliga effekter på produktionen inom andra verksamheter, effekter som inte är 

försumbara och som inte beaktas i den normala värderingen av överflyttad trafik. Om sådana extra-

ordinära effekter kan förväntas uppstå så bör de ingå i analysen. Enligt ASEK:s rekommendationer får 

de dock inte ingå i kalkylen, eftersom de som regel är svårvärderade. Men kan med en verbal 

beskrivning redovisas tillsammans med övriga svårvärderade effekter. 
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3. Ex post kalkyl för farledsinvesteringen vid Göteborgs hamn  

I detta kapitel kommer vi att undersöka kalkylen för farledsinvesteringen till Göteborgs hamn (VBB 

VIAK, 1999) i mer detalj. I ett första steg kommer vi att granska antaganden och metoder som 

användes i kalkylen. I ett andra steg genomför vi en ex post-analys för de mest centrala variablerna där 

vi undersöker hur resultatet skulle ändras om man använder den information som i dag finns 

tillgänglig. 

3.1. Om investeringen  

Investeringen gäller kapacitets- och säkerhetshöjande åtgärder i de två farlederna till Göteborgs hamn, 

den sydliga Böttöleden och den nordliga Torshamnsleden (se Figur 2). Den samhällsekonomiska 

kalkylen publicerades i maj 1999. Projekteringen genomfördes 1999–2001 och det faktiska arbetet 

med farleden genomfördes 2002–2003. Syftet med investeringarna beskrivs i Tabell 4. 

Tabell 4. Motiven till farledsinvestering. Tabellen är tagen från VBB VIAK (1999, p. 18). 

Avsnitt på farled Dagens problem Lösning 

Point of no return, 
PNR13 

Point of no return ligger i början av 
farleden. Lång tid passerar efter att 
fartyget passerat PNR till dess det ligger 
vid kaj. 

PNR flyttas från Vingasand till 
Danafjorden, PNR flyttas då halva vägen 
av Torshamnsleden. 

Böttöleden Kapacitet – farledsdjup endast 11,1m Fördjupning och breddning av Böttöleden 
gör att de stora containerfartygen kan 
använda denna farled. 

Torshamnsleden Säkerhet – två girar efter varandra och 
konflikt mellan tankfartyg vid 
Torshamnspiren och passerande 
containerfartyg 

Räta ut farleden vilket är en 
säkerhetshöjande åtgärd för 
tankfartygen. De stora containerfartygen 
flyttas till Böttöleden. 

 

Med investeringen ökar det djupet i Böttöleden till 13 meter vilket innebär att fartyg i Panamax- och 

post Panamax I-klassen (klass B och C i Figur 1) bör kunna trafikera leden. Torshamnsleden har ett 

naturligt djup på ungefär 17 meter, vilket innebär att de största klasserna som nu existerar kan trafikera 

farleden. 

                                                      

13 Förklaring: Den punkt i en farled där ett fartyg på väg in genom farleden av säkerhetsskäl inte längre kan 

avbryta anloppet. 
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Figur 2. Karta över farlederna. Bilaga till VBB VIAK (1999). Den nordliga farleden är 

Torshamnsleden och den sydliga är Böttöleden. Hamnen ligger i kartans övre högra hörn. 

Investeringen uppskattas generera en nytta på 8,3 miljarder kronor och kosta 2,34 miljarder kronor att 

genomföra. Det ger en nettonuvärdeskvot (NNK) på 2,6 vilket är en hög lönsamhet. Den post som 

resulterar i den största nettonyttan är minskad omlastningskostnad i kontinenthamn (som är en del av 

transportkostnaderna) vilket värderas till nio miljarder kronor. Nyttorna och förändringar i kostnader 

(exklusive investeringskostnaden) presenteras i Tabell 5.  

Tabell 5. Resultattabell som sammanfattar projektets nyttor (VBB VIAK, 1999, p. 28). ”Tabellen visar 

differensen mellan utredningsalternativet och jämförelsealternativet i miljarder kronor summerat för 

de 60 åren. Prisnivån är 2001. (Negativt tecken innebär en minskad kostnad)”. 

Konsekvens (miljarder kr) 

Trafikkostnad ökar för lastbil och järnväg 3,4 

Trafikkostnad minskar för feedertrafiken -17,6 

Trafikkostnad ökar för direktgående trafik 14,1 

Miljökostnad lastbil ökar 0,1 

Miljökostnad feeder minskar -2,4 

Miljökostnad direktgående ökar 3,6 

Vägtrafikolyckor, vägslitage, trängsel (väg) ökar 0,2 

Omlastningskostnad i kontinenthamn minskar -9,0 

Omlastningsskador påverkas marginellt 0,0 

Kapitalkostnad (kortare ledtider) ger besparing -0,6 

Eskortbogsering av råoljetankers -0,1 

Höjd säkerhet i farlederna ? 

Summa -8,3 
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3.2. Investeringskostnaden 

Det finns motstridiga uppgifter kring hur hög investeringskostnaden beräknades bli och hur hög den 

faktiskt blev. Kostnaden för investeringen uppskattades på förhand till en miljard kronor enligt 

Sjöfartsverkets utvärdering (2012) och den verkliga kostnaden blev enligt samma utvärdering 560 

miljoner kronor14. I kalkylen räknar VBB VIAK med en kostnad på 1 465 miljarder kronor utan 

skattefaktorer och 2,34 miljarder kronor med skattefaktorer (VBB VIAK, 1999, p. 27). I kalkylen 

anges även delkostnaden 1 014 miljoner kronor för muddringsarbetet14. Hur de resterande del-

kostnaderna fördelas framgår inte av kalkylen. Det finns således ett intervall mellan 560 och 2 340 

miljoner kronor som kan vara projektets kostnad. Beräkningen av NNK i den samhällsekonomiska 

analysen utgår från den högsta investeringskostnaden på 2,34 miljarder. Om den lägsta kostnaden hade 

använts i kalkylen hade NNK ökat från 2,6 till 8,3 inklusive skattefaktorer. Detta visar att NNK är 

robust när det gäller kostnader. 

Enligt Sjöfartsverkets utvärdering (2012) är kostnadsfördelningen sådan att staten betalar för 

säkerhetshöjningar (100 % av Böttöleden och 72 % av Torshamnsleden) och Göteborgs hamn betalar 

de återstående 28 % av Torshamnsleden som ska finansiera en kapacitetshöjning. Det finns en tydlig 

skillnad mellan de motiv som Sjöfartsverket anger som grund för finansieringen i (2012) och de motiv 

som presenteras av VBB VIAK i Tabell 4. Enligt Sjöfartsverket är investeringen i Böttöleden enbart 

en säkerhetsinvestering men Tabell 4 hävdar att det är en kapacitetsinvestering. Vår bedömning är att 

det saknas en analys som visar att investeringen i Böttöleden är en säkerhetsinvestering och inte en 

kapacitetsinvestering.  

3.3. Transportprognosen 

Transportprognosen som används i den samhällsekonomiska kalkylen presenteras i Figur 3. De exakta 

siffrorna finns inte nedskrivna i text någonstans i kalkylrapporten. För att kunna rekonstruera vilka 

prognosvärden som kalkylförfattarna har använt har vi efter bästa förmåga läst av figuren med linjal. 

Det kan därför finnas mindre avvikelser i vår avläsning i förhållande till de siffror som använts i 

kalkylen. Vi har tolkat figuren som att den anger antalet TEU totalt för både direktgående och 

feedertrafik.  

                                                      

14 Oklart om det är med eller utan skattefaktorer. 
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Figur 3. Transportprognos. Kopierad från den samhällsekonomiska analysen (VBB VIAK, 1999, p. 

27). 

Med dessa utgångspunkter för tolkning av figuren menar vi att kalkylen i både utredningsalternativet 

(UA – utbyggd farled) och jämförelsealternativet (JA – outbyggd farled) i startåret 2005 utgår från att 

520 000 TEU transporteras över Göteborgs hamn. De första fem åren sker sedan en ganska snabb 

divergens där UA ökar till 725 000 TEU och JA minskar till 400 000 TEU. Därefter påbörjas en 

ihållande ökning som vid kalkylens mittpunkt 2035 innebär 1 137 500 TEU i UA och 650 000 TEU i 

JA. I slutåret 2065 transporteras i UA 1 550 000 TEU och i JA 850 000 TEU.  

Innan investeringen transporteras 60 % av containrarna med direktgående fartyg och 40 % med 

feederfartyg. Enligt prognosen kommer andelen direktgående öka till 68 % till år 2010 i UA och i JA 

kommer andelen minska till noll procent. I slutåret 2065 har andelen direktgående ökat ytterligare till 

75 % och andel i JA ligger kvar på noll procent. Att all direktgående trafik omedelbart kommer 

upphöra om inte investeringen genomförs är ett starkt och orealistiskt antagande.  

Enligt statistik från Göteborgs hamn lastades och lossades 820 000 TEU under 2015 vilket är i princip 

identiskt med prognosens värde för UA som vi uppskattar till 817 000 TEU. Det är givetvis omöjligt 

att utvärdera prognosen för jämförelsealternativet eftersom vi saknar ett kontrafaktiskt utfall, det vill 

säga utfallet om investeringen inte genomförts. 

Under perioden 2000–2015 har Göteborgs andel av den svenska containermarknaden inom sjöfarten 

sjunkit från 66 % till 56 %, enligt opublicerade uppgifter från Södertälje hamn, trots att de undersökta 

investeringarna har genomförts. Enligt denna källa ökade antalet över kaj lastade/lossade container 

med ca 39 % (motsvarande 2,6 % per år) nationellt medan tillväxten i Göteborg var 17 % 

(motsvarande 1,2 % per år). Vi har varit in kontakt med Trafikanalys (Söderbaum, 2016); tyvärr var 

det dock inte möjligt att få en officiell tidsserie om antalet TEU per hamn och totalt i Sverige.   

3.4. Diskontering 

VBB VIAK räknar med en real kalkylränta på 4 % och en kalkylperiod på 60 år. I den senaste utgåvan 

av ASEK rekommenderas en real kalkylränta på 3,5 % (ASEK, 2016b, p. 27). Kalkylperioden för en 

farledsinvestering ska vara 60 år (ASEK, 2016b, p. 21). Kalkylperioden i VBB VIAK (1999, p. 4) 
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anges vara 60 år men den är i själva verket 64 år. Kalkylperioden startar 2005, alltså när investeringen 

är färdig och nyttorna börjar komma, men diskonteringsåret är 2001. Kalkylperioden slutar 2064 vilket 

är 60 år efter att farleden färdigställts men 64 år efter diskonteringsåret.  

ASEK rekommenderar att kalkylperioden bör starta det år då de första kostnaderna uppkommer, det 

vill säga 2002 och sluta 60 år senare, det vill säga 2061 (ASEK, 2016b, p. 20). Den högre kalkylräntan 

leder till att nuvärdet av nyttorna blir något lägre. Den förlängda kalkylperioden leder till en högre 

nytta men eftersom de tillkommande åren 2062–2064 redan är kraftigt diskonterade blir effekten liten.  

3.5. Minskade transportkostnader 

Minskade transportkostnader utgör normalt den största nyttan i farledsinvesteringar. I detta avsnitt 

kommer vi först att analysera omlastningskostnader (som är en del av transportkostnaderna) vilket är 

den enskilt största nettonyttan i kalkylen. Därefter kommer vi undersöka transportkostnadsbesparingar 

som en konsekvens av skalfördelar med större fartyg. Upplägget är att vi först beskriver VBB VIAK:s 

kalkyl. Därefter försöker vi återskapa deras metod. Slutligen presenterar vi vår egen ex-post kalkyl.  

3.5.1. Minskade omlastningskostnader 

En överflyttning från feederfartyg till oceangående fartyg innebär att gods från Göteborgs hamn 

slipper en omlastning i kontinenthamnar som Hamburg eller Rotterdam. Med direktgående fartyg 

menas fartyg som går från t.ex. Asien eller Amerika och som anlöper Göteborg och andra europeiska 

hamnar i sin slinga. De direktgående fartygen anlöper generellt också de stora europeiska 

kontinenthamnarna på väg till eller från Göteborg. De två möjliga uppläggen för transport från 

Göteborgs hamn är följande: 

1. Ett mindre feederfartyg tar containrar från Göteborgs hamn till en europeisk storhamn. Där 

omlastas containern till ett stort oceangående fartyg som tar containern till/från fjärrzon15. 

Detta upplägg kallar vi feeder. 

2. Ett stort oceangående fartyg anlöper direkt i Göteborg och tar godset till/från fjärrzon. Även 

om fartyget anlöper många andra hamnar på vägen krävs ingen omlastning för att nå 

slutdestinationen. Detta kallar vi direktgående. 

I båda alternativen går containern i ett stort oceangående fartyg på sträckan mellan den europeiska 

kontinenten och andra kontinenter. Skillnaden mellan de två alternativen ligger alltså i hur upplägget 

ser ut mellan Göteborg och kontinenthamnen. Med ett direktgående fartyg blir transportkostnaden 

lägre på grund av att man slipper en omlastning samt att kostnaden per container sjunker med ett större 

fartyg, förutsatt samma fyllnadsgrad. Omlastningskostnaden är dock den dominerande effekten i 

kalkylen eftersom sträckan mellan Göteborg och kontinenthamnarna är så pass kort. 

Kalkylen saknar de beskrivningar av hur nyttan av minskad omlastningskostnad räknats fram som 

krävs för att dessa beräkningar ska kunna återskapas. Det är bara i känslighetsanalysen (p.29) som det 

nämns att man har räknat på 900 kr/TEU i omlastningskostnad i 2001 års penningvärde. Det finns två 

känslighetsscenarier som kan användas för att räkna fram antaganden som använts. Det första är om 

omlastningskostnaden blir 1 500 kr/TEU istället för 900 kr/TEU vilket skulle leda till en NNK på 5,3. 

I det andra scenariot antas att omlastningskostnaden blir 500 kr/TEU vilket resulterar i en NNK på 0,9. 

                                                      

15 Fjärrzon innebär förenklat allt som ligger väster om Europa eller söder/öster om Medelhavet. 
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Dessa NNK ska jämföras med 2,6 i grundscenariot. Genom att räkna på nettonuvärdeskvoterna16 

framgår det att den högre omlastningskostnaden skulle öka nyttan från nio miljarder till 14,7 miljarder 

kronor och den lägre omlastningskostnaden skulle sänka nyttan till 4,3 miljarder kronor.  

Är omlastningskostnaden på 900 kr/TEU förenligt med de antaganden och resultat som sägs 

användas? I kalkylen räknar man med en kostnadsbesparing på nio miljarder kronor genom minskade 

omlastningskostnader (över en kalkylperiod på 60 år och diskonterat till 2001 års prisnivå). Om man 

räknar baklänges kan man få fram vilket omlastningskostnad det motsvarar per TEU. Över hela 

kalkylperioden förväntas det lastas och lossas ungefär 69,3 miljoner TEU. Kalkylen antar i UA att i 

genomsnitt 72 % av alla containrar kommer transporteras med direktgående fartyg och därmed slippa 

en omlastning om farleden byggs ut. Om farleden inte byggs ut antas 0 % gå med direktgående fartyg. 

Därmed blir skillnaden mellan JA och UA att 50 miljoner TEU slipper omlastning (69,3*0,72) om 

investeringen görs. När vi försöker återskapa kalkylen får vi fram nyttan nio miljarder när 

omlastningskostnaden är 670 kr/TEU i basåret.  

Omlastningskostnaden framtagen av Berglund et al. (2015) till nu gällande ASEK 6 och Samgods17 

Version 1.1 (ASEK, 2016d) är 65 kr/ton vilket för en genomsnittlig container på 8,5 ton (Swahn, et al., 

2015) motsvarar 552,5 kr/TEU i 2014 års penningvärde och 470,7 kr/TEU i 2001 års penningvärde. 

Den senare kostnaden har vi även fått bekräftad av representant för branschen som menar att dagens 

priser för en omlastning ligger mellan 400 och 600 kr/TEU.  

Tabell 6 visar att vi i efterhand inte helt kan återskapa den kalkylen som gjordes i VBB VIAK (1999) 

med den informationen som finns tillgänglig. Det är oklart vad som skapar skillnaden. En möjlig 

felkälla är transitgods där vi inte lyckas uttolka vad kalkylen antar.  

Tabell 6. Nyttor skapade av minskande omlastningskostnader enligt kalkylen och våra värden när vi 

försöker återskapa kalkylen med samma förutsättningar. Omlastningskostnaden diskonterad med 4 %. 

Omlastningskostnad/TEU Nytta enligt kalkylen Nytta enligt våra beräkningar 

900 kr - grundscenario 9 000 000 000 12 105 000 000 

500 kr - känslighetsanalys 4 295 000 000 6 725 000 000 

1 500 kr - känslighetsanalys 14 742 000 000 20 175 000 000 

 

Som nämns ovan finns en faktor som är missvisande i kalkylen när det gäller omlastningskostnader. 

Jämförelsealternativ utgår ifrån att all direkttrafik omedelbart upphör om investeringen inte 

genomförs. Det är inte ett realistiskt antagande. Antagandet får UA att verka attraktivt genom att göra 

JA till en ”dystopi”. Om man istället skulle anta att fördelningen i startåret (60 %) skulle kvarstå om 

ingen investering görs skulle det vara 12 % av alla TEU som påverkades av investeringen istället för 

72 %. Allt annat lika skulle det innebära att kostnadsbesparingen på grund av minskad omlastning blev 

en sjättedel så stor. Det vill säga att nyttan skulle minska från 9 till 1,5 miljarder kronor.  

                                                      

16 NNK är lika med (nyttan-kostnaden)/kostnaden, vilket i grundfallet motsvarar (8,3-2,34)/2,34=2,6. Vill vi 

räkna ut hur nyttan förändrats när NNK blir 5,3 respektive 0,9 kan vi omvandla formen till: 

5,3*2,34+2,34-8,3 = 6,442 miljarder kronor högre nytta när omlastningskostnaden är 1 500kr/TEU.  

0,9*2,34+2,34-8,3 = -3,854 miljarder kronor lägre nytta när omlastningskostnaden är 500kr/TEU. 

17 Samgods är ett nationellt modellsystem för trafikslagsövergripande analyser och prognoser för 

godstransporter. Se http://www.trafikverket.se/tjanster/system-och-verktyg/Prognos--och-

analysverktyg/Samgods/. 
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En brasklapp är att vi inte kunnat få ut information om fartygsflottans sammansättning, med avseende 

på storlek, för anlöp i basåret. När det gäller anlöp och fördelningen mellan direktgående fartyg och 

feederfartyg måste vi använda uppgifter från den ursprungliga kalkylen som vi inte kan verifiera. Vi 

lyckades inte heller att få dessa uppgifter av Göteborgs Hamn för åren innan 2005. Detta är beklagligt 

eftersom det handlar sig om central information för granskningen av kalkylen. Detta är också 

anmärkningsvärt med avseende på att det för närvarande genomförs en kalkyl som avser ytterligare en 

höjning av kapaciteten av farleden in till Göteborg, (Trafikverket, 2015).  

Ex post-beräkning av omlastningskostnad 

Ur VBB VIAK:s kalkyl (1999, p. 14) framgår det att det skedde 232 anlöp med direktgående 

transoceana fartyg i Göteborgs hamn 1998. Samma år var medelbeläggningen för direktgående fartyg 

600 TEU, vilket innebär totalt 1 200 TEU med både lastning och lossning. Fördelningen av containrar 

mellan direktgående och feeder var ungefär 60 % direktgående och 40 % feeder (1999, p. 14).  

År 2015 lastar och lossar ett genomsnittligt anlöp med ett direktgående fartyg ungefär 5 000 TEU 

enligt Sjöfartsverket. Det genomsnittliga antalet lastade och lossande containrar har fyrdubblats från 

1998 men antalet anlöp har mer än halverats. År 2015 skedde uppskattningsvis 96 anlöp med 

containerfartyg från fjärrzon enligt Sjöfartsverket18.  

Grundantagandet i vår kalkyl är att fördelningen av containrar mellan direktgående och feeder på 

60/40 kommer att vara konstant om investeringen genomförs. Om investeringen inte genomförs 

kommer andelen direktgående trafik gradvis minska från år 2005 till och med slutåret 2062. I 

jämförelsealternativets slutår är fördelningen 15 procent direktgående och 85 procent feeder. Nyttan av 

investeringen i termer av omlastningskostnad är alltså en bibehållen andel direktgående trafik i UA. Se 

Figur 4. 

 

Figur 4. Antagande om andelen TEU som går i direktgående transoceantrafik i ex-post kalkylen. 

Nyttan ökar i takt med att andelen direktgående i JA minskar. Investeringen vidmakthåller den 

existerande fördelningen. Anledningen till att andelen direktgående mi minskar i JA är den autonoma 

ökningen av fartygsstorleken vilket ökar antalet fartyg som inte kan anlöpa hamnen. 

 

                                                      

18 Siffran 96 bygger på den rabatt på farledsavgiften som ges till fartyg som trafikerar fjärrzon i linjetrafik. 

Eftersom rederierna måste ansöka om rabatten och att det måste finnas en viss frekvens i trafiken kan siffran 

vara något lägre än det verkliga värdet. 
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Övriga centrala antaganden i vår kalkyl är att antal TEU per anlöp startar på 1 200 år 1998 och ökar 

sedan med 8,75 %19 per år till 5 000 TEU år 2015; därefter är ökningen 2,5 % per år, vilket är i linje 

med den allmänna ökningen av fartygsstorleken för fartygsflottan som anlöper Göteborgs hamn enligt 

anlöpsstatistiken 1999–2015. I slutåret 2062 lastar och lossar genomsnittsanlöpet 15 940 TEU. Antalet 

anlöp startar 1998 på 232 och minskar till 96 stycken 2015, därefter minskar antalet anlöp per år 

långsammare för att i slutåret ligga på 62. För omlastningskostnaden gör det ingen skillnad om en 

ökning av transportmängden sker genom fler anlöp eller större fartyg. Den avvägningen vi gjort 

mellan ökad fartygsstorlek och antal anlöp grundar sig på att fartygen inte får bli så pass stora att de 

inte kommer in i farleden och att anlöpen inte får bli allt för lågfrekventa. Omlastningskostnaden är 

552,5 kr per TEU i 2014 års penningvärde i Samgods. Omräknat till 2001 års penningvärde motsvarar 

det 470,7 kr per TEU. Nyttorna diskonteras med en diskonteringsränta på 3,5 % från 2002. 

 

 

Figur 5. Antagande om fördelningen av mängden TEU i UA och JA i ex-post kalkylen. Den totala 

mängden är densamma i UA och JA. Det är de två svarta linjerna med mängden direktgående trafik 

som är betydelsefulla för kalkylen. Feedertrafikens nivå påverkar inte om omlastningskostnaden . 

 

Det kan vara värt att notera att i termer av omlastningskostnader är det oväsentligt om 1000 TEU 

överflyttas från direktgående till feeder eller antalet containrar med direktgående minskar med 1 000 

TEU. Den kalkylmässiga effekten är densamma eftersom det bara är direktgående trafik som ger 

upphov till minskad omlastningskostnad. Den totala mängden TEU stämmer ungefärligt överens med 

den existerande prognosen i den ursprungliga kalkylen. 

𝛥𝑂𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = ∑
𝑇𝐸𝑈 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑙ö𝑝 ∗ (𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑖 𝑈𝐴 − 𝐽𝐴) ∗ 𝑜𝑚𝑙𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

𝑑𝑖𝑠𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

2062

2005

 

där TEU är genomsnittligt antal TEU per anlöp. Antal anlöp syftar på direktgående transoceana fartyg. 

Andel direktgående är skillnaden mellan andelen direktgående fartyg i UA och JA vilket visas i Figur 

4. Omlastningskostnaden är 470,7kr/TEU. Diskonteringen är 3,5 % och har 2001 som basår. 

Med dessa antaganden skattar vi transportkostnadsbesparingen på grund av minskade omlastnings-

kostnader till 1 839 000 000 kronor. Känslighetsanalyserna i i Tabell 7 visar att nyttan kan variera 

                                                      

19 8,75 % är ökningstakten som får 1200 TEU år 1999 att bli 5000 TEU år 2015. Det är också så snabbt de 

nybyggda containerfartygen ökat i storlek internationellt (Trafikanalys 2014a, p.7).  
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mellan 1,2 och 3,5 miljarder kronor med andra antaganden. Antagandet om hur snabbt storleken bland 

fartyg som anlöper Göteborgs hamn ökar har stor påverkan på nyttan. 

Tabell 7. Känslighetsanalyser omlastningskostnad. 

Känslighetsanalys Nytta (miljoner kr) 

Basscenario  1 839 

Känslighetsanalyser  

Antal TEU per anlöp ökar med 5 % istället för 2,5 % per år efter 2015 3 505     

Antal TEU per anlöp ökar med 1 % istället för 2,5 % per år efter 2015 1 312     

Omlastningskostnaden blir 900 kr/TEU istället för 470,7 kr/TEU 3 516     

Andelen direktgående minskar gradvis med 50 % i JA istället för 75 %. 1 226     

Andelen direktgående minskar gradvis med 100 % i JA istället för 75 %. 2 452 

3.5.2. Minskande transportkostnader till följd av ökad fartygsstorlek 

Innan utbyggnaden hade Böttöleden – den södra farleden till Göteborgs hamn – ett begränsat farleds-

djup på 11,1 meter. Mer djupgående fartyg tvingades ta den nordligare Torshamnsleden vilket innebar 

ett säkerhetsproblem i och med Torshamnsledens dåvarande utformning. Fartyg i Torshamnsleden var 

dels tvungna att göra två relativt snabba kursändringar i ett smalt parti kring Måvholmsbådan och dels 

kunde svallvågorna från passerande containerfartyg påverka oljelossningen vid Torshamnspiren. I 

detta avsnitt kommer vi titta på storleken på fartygen som trafikerar leden och hur de påverkar 

transportkostnaderna.  

Med ett djup på 11,1 meter var Böttöleden något grundare än vad som krävs för att kunna ta emot 

fartyg inom Panamax-kategorin (se kategori B i Figur 1). Panamax kräver ett djup på 12,04 meter och 

kan ungefär lastas med upp till 3 500 TEU. De tre största kategorierna containerfartyg post panamax, 

new panamax och Tripple E kräver alla ett djup på minst 13 meter (kategori C, D och E i Figur 1). Det 

finns ingen exakt gräns för hur stora containerfartyg som kunde trafikera Böttöleden innan 

utbyggnaden men det bör inte varit något problem för större feederfartyg med ett par tusen TEU (se 

Figur 1 i inledningen).   

Hur många fartyg var det som begränsades av ett farledsdjup på 11,1 meter då kalkylen gjordes och 

hur har fartygsflottan som anlöper Göteborgs hamn förändrats efter utbyggnaden?  

Av samtliga anlöp till Göteborgs hamn under 2011 och 2012 var det sex procent som skedde med 

fartyg med mer än 11 meters djupgående. Bland containerfartygen var det under samma period 15 

procent av anlöpen som skedde med ett fartyg med mer än 11 meters djupgående. Det innebär att 94 

procent av alla anlöp till Göteborgs hamn inte haft någon fördel av fördjupningen av farleden ur 

kapacitetssynpunkt, de kunde trafikera farleden redan innan investeringen. Med ungefär 8 000 anlöp 

per år motsvarar sex procent knappt 500 anlöp per med fartyg djupare än 11 meter. Investeringen har 

alltså möjliggjort att knappt 500 anlöp per år även kan trafikera Böttöleden och inte bara 

Torshamnsleden som tidigare. Fartygen i de 500 anlöpen är dock större än de genomsnittliga fartygen 

vilket innebär att deras andel av den totala godsmängden är betydligt högre än sex procent. 

VBB VIAK:s kalkyl saknar detaljer om fartygsflottans sammansättning vilket försvårar uppföljningen. 

Följande information är vad som finns att tillgå gällande fartygsstorlek. Göteborgs hamn anlöps enligt 

kalkylen av ”ca 13 000 fartyg per år, varav 500 direktgående transoceana fartyg” (VBB VIAK, 1999, 

p. 10). Enligt tabellen på sidan 14 i VBB VIAK anlöper 232 direktgående containerfartyg Göteborgs 

hamn per år och 950 feederfartyg.  
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Utvecklingen mot större fartyg operationaliseras genom att fördelningen mellan direktgående fartyg 

och feederfartyg ändras. Det sker inte någon autonom tillväxt av fartygsstorleken för direktgående 

eller feederfartyg i kalkylen. Någon information vilket djupgående feederfartyg respektive direkt-

gående fartyg skulle kräva anges inte. Direktgående fartyg antas ta 600 TEU och feederfartyg 100 

TEU per tur vilket motsvarar 1 200 respektive 200 TEU per anlöp – dessa värden är konstanta under 

hela perioden.  

I basåret anges direktgående fartyg transportera 60 procent av alla TEU och feederfartyg resterade 40 

procent (VBB VIAK, 1999, p. 27). Givet en utbyggnad av farleden antas fördelningen förändrats till 

68/32 till 2010 och 75/25 till 2065. Om farleden inte byggs ut antas fördelningen bli 0/100 över hela 

perioden.  

Grundantagandet i kostnadsberäkningen i VBB VIAK:s kalkyl är att direktgående fartyg har 3,25 

gånger så hög trafikeringskostnad per fartygskilometer som feederfartyg. Kombinerat med att 

direktgående fartyg antas transportera sex gånger så många containrar per fartyg blir kontentan att 

direktgående fartyg har 45 % lägre transportkostnad per TEU/km än ett feederfartyg. Det är svårt att 

utvärdera om den kostnadsbesparingen är skälig eftersom ASEK/Samgods (ASEK, 2016d) inte har 

kalkylvärden för så små fartyg som 100 TEU20. Genom att anta konstanta skalfördelar i Samgods 

kostnadsunderlag får vi fram en kostnadsbesparing på 13 % om 600 TEU-fartyg används istället för 

100 TEU-fartyg. Det är dock osäkert om det är en korrekt skattning. 

Eftersom vi saknar information om fartygsflottans sammansättning innan utbyggnaden är det vanskligt 

att försöka räkna fram hur investeringen påverkat transportkostnaden. Vi vet att de storlekar som 

används i kalkylen (100 och 600 TEU) är mycket små. Att fartygsflottans sammansättning inte 

dokumenterats bättre är beklämmande då det är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att 

beräkna transportkostnader. 

Ex post-beräkning av transportkostnader 

Innan investeringen utgjorde Böttöledens begränsade djup på 11,1 meter ett kapacitetsproblem för 

Göteborgs hamn. Med investeringen kan Böttöleden ta emot fartyg med ett djupgående på 13 meter. 

Investeringen innebär också att Torshamnsleden kan ta emot fartyg med ett djupgående större än 15 

meter med en högre säkerhetsstandard. Tyvärr finns inte längre anlöpsdata för 1999 från Göteborgs 

hamn tillgängligt. Det äldsta data Göteborgs hamn kan få fram är från 2005. Vi använder anlöpsdata 

från 2005 som bas i vår kalkyl. Vi har räknat på transportkostnaden till Hamburg, en sträcka på 593 

km som tar ungefär två dygn inklusive lastning21. 

Trafikanalys (2014, p. 7) hävdar att storleken på nybyggda containerfartyg ökat 80 procent mellan 

2005 och 2012. På årsbasis motsvarar det en ökning på ca 8,8 %. Förändringstakten bland nybyggda 

containerfartyg är givetvis inte identisk med förändringstakten för en enskild hamn. Vi använder en 

ökningstakt på 2,5 % av dödvikten per år för att modellera den autonoma tillväxten av fartygsstorleken 

i containersegmentet. Ökningstakten appliceras på fartygen i anlöpsstatistiken för varje år fram 2005 

till kalkylens slut 2061. Alla fartygs dödvikt antas öka med 2,5 % per år. Det är dock inte alla fartyg 

som ska tas med i kalkylen. Det är bara när fartygen blir större (djupare) än 11,1 meter det ger upphov 

till en besparing till följd av investeringen. Besparingen blir som störst när fartygen tangerar de nya 

                                                      

20 100 och 600 TEU anger antalet lastade eller lossande containrar i kalkylen, inte storleken på fartygen. 

Eftersom beläggningsgraden inte anges är det svårt att avgöra hur stora fartyg de räknar med i VBB VIAK. 

21 Vi använder kalkylvärden från Samgods som bygger på en avståndskostnad och en tidskostnad. Båda är 

beroende på fartygsstorleken. Det finns fyra typfartyg inom containersegmentet i Samgods 

(5 000/16 000/27 000/100 000 ton). Avståndskostnaden är 41,1/100,26/148,81/361,71 kronor per km. 

Timkostnaden är 2280/4220/5824/13726 kronor per timma. Transporttiden är från minsta fartyget till största 

29,6/26,9/24,7/19,6 timmar plus 19 timmar för lastning. Deras respektive kostnadsstruktur har interpolerats till 

en löpande skala. 
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dimensionerna. Exempelvis är besparingen för ett fartyg med ett djupgående på 12,5 meter skillnaden i 

transportkostnad mellan det och ett fartyg med 11,1 meters djupgående.  

Eftersom storleken mäts i ton i Samgodsmodellen har djupgåendet översatts till dödviktston. Ett fartyg 

med ett djupgående på 11,1 meter antas motsvara ett fartyg med 25 000 dödviktston. Baserat på 

anlöpsdata från 2015 konstateras att 150 000 dödviktston verkar vara den största storleken som kan 

anlöpa i hamnen efter investeringen. Det motsvarar ungefär 15–16 meters djupgående. Därför 

använder vi 150 000 dödviktston som tak när fartygen ökar i storlek. När fartyget nått 150 000 

dödviktston upphör den årliga 2,5 procentiga ökningen. 

De fartyg som får en kostnadsbesparing är alltså som minst 25 000 ton och som störst 150 000 ton. 

Från Samgods typfartyg räknar vi fram att varje ytterligare dödviktston över 25 000 ton ger upphov till 

en besparing på 5,5 kronor per anlöp.  

∑
(𝑎2005∗1,025𝑥−25 000)∗5,5

1,035𝑥+3
57
1   

när fartygsstorleken 𝑎𝑖 = 𝑎2005 ∗ 1,025𝑥 uppfyller: 25 000 < 𝑎𝑖 < 150 000. 

Diskonteringsräntan är 3,5 % och räknas från 2001 och 60 år framåt i enlighet med ASEK:s 

rekommendationer. Ökningen av fartygsstorleken är 2,5 % per år och räknas från att investeringen är 

färdig år 2005.   

Med denna metod blir nyttan av minskade transportkostnader till följd av att större direktgående fartyg 

kan används 1,183 miljarder kr i 2001 års penningvärde. Känslighetsanalyserna i Tabell 8 visar att 

nyttan kan variera mellan 0,9 och 2,4 miljarder kronor med andra antaganden. Framförallt antagandet 

om hur snabbt fartygsstorleken kommer öka har en betydande påverkan på resultatet.  

Tabell 8. Känslighetsanalyser minskad transportkostnad. 2001-års prisnivå. 

Känslighetsanalys Nytta (miljoner kr) 

Basscenario 1 183 

Känslighetsanalyser  

Om fartygsstorleken ökar med 3,5 % per år istället för 2,5 % 1 575 

Om fartygsstorleken ökar med 5 % per år istället för 2,5 % 2 367 

Om den outbyggda farleden kan trafikeras med fartyg upp till 20 000 DWT istället 
för 25 000 DWT 

1 344 

Om den outbyggda farleden kan trafikeras med fartyg upp till 30 000 DWT istället 
för 25 000 DWT 

1 053 

Om den utbyggda farleden kan trafikeras med fartyg upp till 100 000 DWT istället 
för 150 000 DWT 

932 

Om den utbyggda farleden kan trafikeras med fartyg upp till 200 000 DWT istället 
för 150 000 DWT 

1 311 

3.6. Klimat- och miljönyttor 

VBB VIAK:s kalkyl resulterar i ökade klimat- och miljökostnader på totalt 1,3 miljarder kronor till 

följd av investeringen i Göteborg, vilket är något oväntat. Normalt brukar miljökostnaden sjunka med 

användandet av större fartyg i och med högre bränsleeffektivitet, dvs. bränsleförbrukningen, och 

därmed luftföroreningar och CO2-utsläpp per tonkm eller TEU-km minskar om större fartyg används. 

Kalkylen är inte transparent gällande metod och beräkningar vilket gör det svårt att förstå hur man 

kommit fram till dessa värden.    
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Tabell 9. Nyttor och kostnader beräknade i VBB VIAK:s kalkyl. 

 Miljöeffekter (miljarder kr  

i 2001 års priser) 

Lastbil  -0,1 

Feeder  +2,4 

Direktgående  -3,6 

Totalt -1,3 

Källa: VBB VIAK (1999) 

 

Den ökade koncentrationen av containertransporterna till Göteborgs hamn förväntas innebära att 

transportarbetet på väg och järnväg till/från hamnen ökar. Det ger enligt kalkylen upphov till ökade 

externa kostnader i form av luftföroreningar (kväveoxid och svavel), koldioxidutsläpp, vägslitage och 

trängsel på vägarna. Järnväg inkluderas inte i beräkningen av de externa kostnaderna. Vidare antas att 

varje ytterligare direktgående fartyg ersätta fyra feederfartyg – det är en låg kvot givet att feederfartyg 

antas ha en medelbeläggning på 100 TEU och direktgående fartyg 600 TEU. Det är svårt att förstå 

tankegången bakom valet att använda förhållandet 1:4 istället för 1:6. Det får stora effekter på 

miljöberäkningen då de direktgående fartygens skalfördel istället blir en nackdel. Större fartyg anses 

släppa ut mer emissioner räknat i absoluta tal, däremot är emissionerna lägre per transporterat ton. Den 

största nettoeffekten är att feederfartyg minskar och ersätts med direktgående fartyg, vilket beräknas 

leda till en ökad miljökostnad på 1,2 miljarder kronor över 60 år. Farledinvesteringens effekt på 

lastbilstrafikens miljökonsekvenser är mycket liten, bara 100 miljoner kronor i ökad miljöpåverkan 

över kalkylperioden.  

Luftföroreningarna per fartygs-/fordonskm förväntas minska kraftigt under kalkylperioden som en 

följd av teknisk utveckling och ekonomiska styrmedel. Det antas 90 % lägre kväveoxidemissioner och 

80 % lägre svavelemissioner för fartyg och 60 % lägre kväveoxidemissioner för lastbilar. För 

koldioxidutsläpp antas inga förändringar. Det är oklart hur effekten av att emissionerna per fartygskm 

ökar om fartygsstorleken ökar hanteras och i vilken takt emissionerna per fartygs-/fordonskm antas 

minska. I ASEK värderas inte partikelutsläpp inom sjöfarten eftersom effekten är lokal och få personer 

exponeras när utsläppen sker till havs. 

Ex post-beräkning av miljönyttor 

När det gäller miljönyttor är det viktigt att komma ihåg att kalkylen baseras på skillnaden mellan 

utredningsalternativ och jämförelsealternativ. Ett grundantagande är att den totala transportefterfrågan 

med samtliga transportslag inte påverkas av investeringar. Den trafikökning som väntas följa 

investeringen är en kombination av överflyttad trafik och autonom tillväxt. Det är alltså ingen 

nygenererad trafik. På grund av den ekonomiska utvecklingen skulle utsläppen öka under kalkyl-

perioden även om investeringen inte genomfördes men då på en annan plats i landet. Den samlade 

transportefterfrågan är lika stor i både UA och JA och påverkar därför inte kalkylen. Det som kan tas 

med i kalkylen är överflyttningar från lastbil till sjöfart och från mindre till större fartyg Tyvärr är det 

mycket svårt att bedöma lastbilstrafikens påverkan då informationen om lastbilars körmönster är 

knapphändig. Det handlar om transporter till hamnen men även möjliga transportupplägg med lastbil 

till kontinenten som konkurrerar med sjötrafiken. Dessa effekter kan vara både positiva och negativa 

och är därför svåra att skatta. Vi kommer fokusera på miljöeffekten av att större fartyg kan användas i 

farleden.  
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Tabell 10. Utsläppsnivåer i VBB VIAK (1999, p. 22). Kg/fartygskm respektive Kg/lastbilskilometer. 

Utsläpp kg/fkm 
Direktgående 

fartyg 

Feeder- 

fartyg Lastbil 

Kväveoxid, NOx 10,6 1,5 0,012 

Svaveldioxid, SO2 6,6 1,05 0 

Koldioxid, CO2 353 61,6 0,8 

 

Beräkningen av emissioner går i flera steg. Det första steget är att uppskatta hur mycket bränsle ett 

fartyg förbrukar baserat på dess storlek. Vi använder den första ekvationen från M4Traffic (Swahn, et 

al., 2015, p. 14) för att skatta enskilda fartygs bränslekonsumtion.  

𝑘𝑔

𝑘𝑚
= 1,434𝑥0,926 ∗ 0,85 ∗ (

1,9891 ln(𝑥) − 6,8626

3,2211 ln(𝑥) − 11,98
)

2,5

∗
0,172

(1,9891𝑙𝑛(𝑥) − 6,8626) ∗ 1,852
 

 

 

Figur 6. Figuren visar hur bränsleeffektiviteten ((kg olja/km)/DWT) förändras med fartygsstorleken. 

Beräknat med M4Traffics formel (Swahn, et al., 2015, p. 14). 

 

Det andra steget är att ta fram emissionsfaktorer, det vill säga hur mycket koldioxid, svaveldioxid och 

kväveoxid som släpps ut per förbränt ton bränsle. Den informationen får vi från Vista Analyse (2015, 

p. 43), eftersom ASEK 6 inte innehåller emissionsfaktorer för sjöfart.  

Olika typer av bränslen har olika utsläppsfaktorer. Vi förenklar analysen genom att anta en fördelning 

mellan tungolja (HFO = heavy fuel oil) och marin diesel (MGO = marin gas oil). Utsläppen av 

koldioxid och kväveoxid är i det närmsta identiska för de två bränslena men tungolja har ungefär 

femton gånger högre utsläpp av svaveldioxid. Svaveldirektivet som infördes 2015 kommer troligen ha 

påverkan på sjöfartens val av bränsle. Det finns dock ännu ingen publicerad översikt av hur bränsle-

användningen förändrats efter direktivet. Den senaste översikten sträckte sig till 2014 

(Energimyndigheten, 2015, pp. 12-13) och visade att de lättare destillaten såsom marin diesel stod för 

ungefär en femtedel av bränsleförbrukningen och de tyngre smutsigare destillaten stod för resterande 

fyra femtedelar. Det förs diskussioner om att införa ett motsvarande direktiv för kväveutsläpp men det 

ligger många år i framtiden. Det tredje steget är att värdera emissionerna. Vi använder ASEK 6:s 

kalkylvärden för utsläpp i landsbygdsmiljö (ASEK, 2016c). Kalkylvärdena visas i Tabell 11. Värdena 

interpoleras mellan 2014 och 2040. Innan 2014 och efter 2040 skrivs värdena ned respektive upp med 

1,5 % per år i enlighet med ASEK:s riktlinjer. 
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Tabell 11. Kalkylvärden för utsläpp i kalkylen och ex postkalkylen. *Basvärden från ASEK 6 för 2014, 

skrivs upp med 1,5 % per år. 

Utsläpp 
VBB VIAK (p. 32) 

Kostnad kr/kg 1997 

Ex-post (ASEK) 
Kostnad kr/kg 

2014* 

Ex-post (ASEK) 
Kostnad kr/kg 2040 

Kväveoxid, NOX 43 86 126 

Svaveldioxid, SO2 16 29 43 

Koldioxid, CO2 0,38 1,14 1,68 

 

Vi använder samma modell för fartygsstorlek som i avsnitt 3.5.2 Fartygsstorlek och minskande 

transportkostnader. Det innebär att fartygen växer med 2,5 % per år och att det är när fartygen är 

större än 25 000 dödviktston en nytta börjar genereras. Vår modell bygger på att bränslekonsumtionen 

för varje individuellt simulerat anlöp, beräknat med M4Traffics formel, jämförs med bränslekonsum-

tion hos ett fartyg med 25 000 dödviktston. Skillnaden i bränsleeffektiviteten mellan fartygs-

storlekarna leder till minskade emissioner (per transporterat TEU) vilket är nyttan vi värderar. Som 

Figur 6 visar beräknas skalfördelarna över 25 000 dödviktston vara relativt små. 

Tabell 12. Nytta av minskad miljöpåverkan. 2001-års prisnivå. 

Utsläpp 

Nytta – minskad miljöpåverkan 

(miljoner kronor) 

Kväveoxid, NOX 132 

Svaveldioxid, SO2 16 

Koldioxid, CO2 118 

Totalt 266 

 

Vi uppskattar att farledsinvesteringen leder till att koldioxidutsläppen minskar i en omfattning som 

kan värderas till 118 miljoner kronor över hela kalkylperioden. De minskade kväveoxidutsläppen 

värderas till 132 miljoner kronor. De minskade svavelutsläppen värderas till 16 miljoner kronor. Det 

innebär en total miljönytta på 266 miljoner kronor över kalkylperioden.  

3.7. Säkerhetsnyttor 

Det finns i dagsläget inte någon utvecklad metod för att värdera säkerhetsinvesteringar. Vi har tidigare 

genomfört en studie (Vierth, et al., 2016) som värderar olika typer av sjöfartsolyckor men så länge det 

inte finns någon etablerad metod för att bedöma hur sannolikheten för en olycka påverkas av en 

investering går det inte att värdera säkerhetsinvesteringar i farleder. Precis som i VBB VIAK:s kalkyl 

värderar vi därför inte säkerhetsnyttorna. Det innebär att projektets nytta kommer att underskattas.  

De säkerhetsrisker som nämns, bland annat Torshamnsledens utformning vid Måvholmsbådan och 

konfliktsituationen vid Torshamnspiren, framstår utifrån en rimlighetsbedömning som påtagliga 

problem. För att utveckla denna slutsats krävs dock en teknisk säkerhetsbedömning vilket inte ingår i 

uppdraget för denna studie. Vi kan sammanfattningsvis konstatera att vi inte har någon anledning att 

ifrågasätta den säkerhetsmässiga bedömning som gjorts.     

3.8. Anslutande landinfrastruktur  

VBB VIAK (1999) bedömer att vägtransportsystemet har relativt god kapacitet medan järnvägsnätet 

antas ha begränsad kapacitet (s.15). Vidare bedöms ”nuvarande väg- och järnvägsnät har kapacitet att 

ta emot prognosticerade godsvolymer vid år 2010” (se sida IV), vilket är ett svårtolkat påstående 

eftersom det inte säger något om situationen efter 2010. Vår bedömning är att det krävs investeringar i 
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landinfrastrukturen innan 2064 som inte ingår i kalkylen. Exempel på planerade eller genomförda 

investeringar är utbyggnaden av hamnbanan och Marieholmsbron på järnvägssidan och Halvors länk 

på vägsidan. VVB VIAK (s.16) understryker att ”det är av stor vikt att en särskild utredning 

genomförs för de landbaserade transporterna till/från samt inom Göteborg”. Oss veterligen har en 

sådan utredning inte genomförts.   

I samband med beskrivningen av utredningsalternativet diskuteras att en koncentration av de svenska 

och nordiska godsflödena till Göteborg ”kan vara en fördel om godstrafik på järnväg ska utvecklas”. 

Detta har man lyckats med; andelen gods som fraktas på järnväg till Göteborg ökade från ca 20 % till 

ca 50 % idag. På senare tid har sjöfartens möjligheter att avlasta landinfrastrukturen uppmärksammats, 

(Trafikutskottet, 2014), (Trafikverket, 2011) 

I den samhällsekonomiska kalkylen genomförd av VBB VIAK är alltså inte kostnaden för att bygga ut 

hamnbanan medtagen. Inte heller i den nyligen genomförda åtgärdsvalsstudien (Ålsson, et al., u.d.) för 

en ny farledsinvestering till Göteborgs hamn tas hamnbanan med i kalkylen eftersom en utbyggnad av 

hamnbanan redan finns i den nationella planen och byggstarten är planerad till 2018. Den ökade 

trafiken till Göteborgs hamn har onekligen gett kapacitetsbrist på hamnbanan men varken i den sam-

hällsekonomiska kalkylen (1999) eller i den senaste åtgärdsvalsstudien (Ålsson, et al., u.d.) har den 

kostnaden tagits med. Då det i princip är samma nyttor som finns med i både farleds- och järnvägs-

investeringarnas kalkyler finns det således mycket som talar för att nyttorna i viss utsträckning har 

räknats dubbelt. Då utbyggnaden av hamnbanan beräknas kosta 2–3 miljarder kronor är det en minst 

lika stor investering som åtgärderna i farleden. Frågan om hur kapacitet på järnväg bör värderas är inte 

unik för hamnbanan men är enklare att överslagsmässigt värdera än för stambanorna eftersom det 

enbart går godståg till och från Göteborgs hamn på hamnbanan.  

3.9. Slutsatser ex-post kalkyl  

I projektet ingick att genomföra en ex post-kalkyl för farledsinvesteringen i Göteborgs hamn. Syftet är 

att ge en mer utförlig bild av hur väl den samhällsekonomiska kalkylen lyckades spegla den framtida 

utvecklingen. I ex post-kalkylen använder vi all information tillgänglig år 2016. Det innebär att våra 

förutsättningar att göra bedömningar är betydligt bättre än när VBB VIAK gjorde den ursprungliga 

kalkylen 1999. Den övergripande slutsatsen är att man i den ursprungliga kalkylen överskattat 

nyttorna, vilket visas i Tabell 13.   

Tabell 13. Samhällsekonomisk kalkyl för farledsinvestering till Göteborgs hamn ex ante (1999) och ex 

post (2016). Resultaten i miljoner kronor. * Investeringskostnaden ex-ante. ** Investeringskostnaden 

ex-post. 

 VBB VIAK:s kalkyl 1999 Ex post-kalkyl 2016 

Minskad omlastningskostnad 9 000 1 839 

Minskade transportkostnader (undervägs) 100 1 183 

Minskad miljöpåverkan -1 300 266 

Förbättrad säkerhet (+) (+) 

Övriga nyttor 500 0 

Totala nyttor 8 300 3 288 

Nettonuvärdeskvot (investeringskostnad 2 340 mnkr)* 2,6 0,4 

Nettonuvärdeskvot (investeringskostnad 881 mnkr)** 8,4 2,7 

 

De totala nyttorna uppskattar vi vara ungefär fem miljarder kronor lägre i ex post-kalkylen än i den 

ursprungliga kalkylen. Investeringskostnaden förefaller också ha överskattats betydligt. Den 

ursprungliga kalkylen räknar med 2,34 miljarder kronor i investeringskostnad, vilket kan jämföras 
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med den faktiska investeringskostnaden på 881 miljoner kronor. Skälet till att skillnaden mellan den 

ursprungliga beräknade kostnaden och det faktiska utfallet är så stor har inte kunnat klarläggas helt 

och hållet inom ramen för detta projekt. En viktig förklaringsfaktor är sannolikt det marknadsläge som 

rådde vid genomförandet av projektet, med överkapacitet inom mudderbranschen (Sjöfartsverket, 

2016). Överskattningarna av nyttorna och investeringskostnaderna tar dock ut varandra när man räknar 

fram nettonuvärdeskvoten. Om vi förutsätter investeringskostnader på 2 340 miljoner kr beräknas en 

nettonuvärdeskvot på 0,4 i ex post-kalkylen, istället för 2,6 i den ursprungliga kalkylen. Med 

investeringskostnader på 881 miljoner kr beräknas en nettonuvärdeskvot på 2,7 i ex post-kalkylen, 

som ska jämföras med 8,4 i den ursprungliga kalkylen. Farledsinvesteringen i Göteborgs hamn 

bedöms således vara lönsam i samtliga alternativen och mycket lönsamt om de lägre 

investeringskostnaderna läggs till grund.  

Det är dock viktigt att poängtera att de nyttor vi har beräknat i ex post-kalkylen skiljer sig från 

nyttorna i den ursprungliga kalkylen. Den största skillnaden är för minskade omlastningskostnader där 

vi skattar nyttan till 1,8 miljarder kr jämfört med 9 miljarder kr i den ursprungliga kalkylen. En annan 

skillnad består i att vi i ex post kalkylen beräknar transportkostnadsbesparingar tack vare att större 

fartyg används och skalfördelar kan realiseras på 1 183 miljoner kr som ska jämföras med 100 

miljoner i den ursprungliga kalkylen. I både Norrköpings- och Gävlekalkylen baseras transport-

kostnadsbesparingarna uteslutande av faktumet att större fartyg kan användas.  

För minskad miljöpåverkan skattar vi nyttan ca 1,6 miljarder kronor högre än den ursprungliga 

kalkylen. Detta beror i huvudsak på att den ursprungliga inte inkluderar faktumet att användningen av 

större fartyg innebär lägre luftföroreningar och CO2-utsläpp. Dessutom beräknas kostnader för miljön 

(negativa nyttor) till följd av att lastbilstrafiken ökar. Det var inte möjligt att repetera denna beräkning 

eftersom det inte framgår av den ursprungliga kalkylen vad som antas som hamnens upptagnings-

område och landanslutningar.     

Den förbättrade säkerheten i farleden som en följd av investeringen värderades inte i den ursprungliga 

studien och inte heller i ex post-kalkylen. Anledningen är att det saknas en etablerad metod för att 

kunna bedöma hur sannolikheten för en olycka påverkas av investeringen. Här ser vi ett utvecklings-

behov. Konsekvensen av att säkerheten inte värderas är att nettonuvärdeskvoten underskattar 

projektets lönsamhet, dock oklart i vilken utsträckning. 

En fråga där ett entydigt svar inte har kunnat ges är den om investeringar i landinfrastrukturen som 

kan ha blivit nödvändiga till följd av farledsinvesteringen. Detta gör att nyttor sannolikt dubbelräknas 

då det i princip är samma nyttor som motiverar flera olika investeringar. Om detta kan anses vara fallet 

i Göteborg ger det sannolikt en annan bild av projektets lönsamhet. 
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4. Slutsatser 

I denna rapport har vi granskat tre samhällsekonomiska kalkyler för farledsinvesteringar in till 

Göteborgs Hamn (1999), Norrköpings Hamn (2006) och Gävle Hamn (2009). Samtliga tre 

investeringar beräknades vara lönsamma och genomfördes. För farledsinvesteringen in till Göteborg, 

som är i drift sedan 2004, har vi också genomfört en ex post-kalkyl. 

Gemensamt för de tre kalkylerna är att de saknar en vid behovsanalys som knyter an till Trafikverkets 

fyrstegsprincip, som lanserades 1997 som en följd av Regeringens proposition Transportpolitik för en 

hållbar utveckling. En fråga som inte ställs är om andra hamnar skulle kunna användas istället för att 

genomföra de aktuella farledsinvesteringarna. En annan fråga som inte behandlas ingående är om det 

kommer att finnas tillräcklig kapacitet i den anslutande landinfrastrukturen under kalkylperioden. I 

ljuset av detta är det välkommet att Trafikverket, sedan bildandet av myndigheten 2010, ska bedriva en 

trafikslagsövergripande nationell infrastrukturplanering.  

Det är naturligt att de berörda hamnarna, som konkurrerar med varandra och med hamnar in andra 

länder inte alltid utgår från nationens bästa och har incitament att locka till sig statliga investerings-

medel, även om det sker på bekostnad av andra hamnar. De samhällsekonomiska kalkylerna kan 

därför delvis ses som en form av påverkansarbete när det är den enskilda hamnen eller kommunen som 

står bakom. Sjöfartsverket, som ansvarade för sjöfartsrelaterade kalkyler till 2010, valde att 

komplettera de uppdrag av hamnarna framtagna kalkyler med egna kalkyler. Det faktum att 

Sjöfartsverkets kalkyler visade betydligt lägre nettonuvärdeskvoter än hamnarnas kalkyler är en 

indikation på att incitamentsstrukturen kan påverka utfallet i de samhällsekonomiska beräkningarna.  

I ljuset av dessa incitamentsstrukturer vill vi också understryka att redovisningen av viktiga uppgifter 

för att kunna följa upp kalkylerna i efterhand i många fall har saknats. Det är framförallt i Göteborgs-

kalkylen som uppgifter saknas om t.ex. den prognosticerade framtida trafiken, fartygsflottans 

sammansättning samt hur miljöeffekterna har beräknats och värderats. Denna bristande transparens är 

problematisk eftersom det är centralt att kalkyler som ligger till grund för beslut om kostsamma 

infrastrukturinvesteringar är beskrivna på ett sådant sätt att de kan följas upp. 

Övergripande observationer  

Farledsinvesteringar i Göteborg och Norrköping blev billigare att genomföra än man räknat med i 

kalkylerna (Sjöfartsverket, 2012). I Göteborgskalkylen uppskattade Sjöfartsverket att investerings-

kostnaden för farleden blev 881 miljoner kr (inkl. skattefaktorer), vilket är en betydligt lägre siffra än 

de 2,34 miljarder kronor (inkl. skattefaktorer) man räknade med i den ursprungliga kalkylen. Se Tabell 

14 och känslighetsanalys i Tabell 15. 

Tabell 14. Jämförelse av kalkylernas kostnader och nyttor (i miljoner kr). 

 

Tre typer av nyttor är centrala: minskade transportkostnader, minskad miljöpåverkan och förbättrad 

säkerhet. För farledsinvesteringen i Göteborg värderas den förbättrade säkerheten inte, trots att 

förbättringen av säkerheten anges som ett viktigt investeringsmotiv. Nyttorna kan i stor utsträckning 

Projekt 

Investerings- 

kostnader 

(ex ante) 

Investerings- 

kostnader 

(ex post) 

Samlad  

nytta 

Förändrade  

transport- 

kostnader 

Säkerhets- 

effekter 
Miljö-

effekter 

Göteborg (Period 60 
år) 

-2 340 -881 
8 300 9 800  Ej beräknat  -1 300 

Gävle (Period 40år) -1 114  1 114 526 231 357 

Norrköping (Period 
40 år) 

-390  
390 240 73 77 
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kopplas direkt till en gemensam faktor, fartygsstorlek. Ökad säkerhet i form av djupare och bredare 

farleder är ofta en förutsättning för att större fartyg ska kunna trafikera farleden. Med större fartyg 

skapas skalfördelar som innebär lägre transportkostnader för företagen och högre bränsleeffektivitet 

vilket minskar miljöpåverkan per transporterad enhet.   

Även om det i stor utsträckning är samma typer av nyttor som inkluderas är ansatserna i de tre 

kalkylerna i väsentliga delar olika. Centralt för utfallet är hur sammansättningen av de anlöpande 

fartygen antas förändras under kalkylperioden. Det har gjorts på olika sätt i de tre kalkylerna. 

Göteborgskalkylen har räknat på två olika transportkoncept med antingen transoceana direktgående 

fartyg eller feederfartyg till/från Göteborg där fördelen med de direktgående fartygen är att det krävs 

en omlastning mindre (om oceangående fartyg kan anlöpa Göteborg direkt). Någon egentlig 

förändring av fartygsstorleken sker inte i kalkylen utan det är enbart fördelningen mellan direktgående 

fartyg och feederfartyg som ändras i och med investeringen.  

I kalkylen för farleden till Gävle hamn används tre typfartyg för att modellera förändringen av 

fartygsstorlekar över tid. Om investeringen genomförs antas en ökande andel av anlöpen ske med de 

större typfartygen. Mot slutet av kalkylperioden antas samtliga anlöp ske med den största fartygstypen. 

Problemet med den operationaliseringen är att det i verkligheten antagligen inte sker en så pass 

likformig utveckling mot en viss fartygsstorlek. Det är tänkbart att många rederier fortsätter att 

använda relativt små fartyg även när det är möjligt att använda större fartyg. Det kan bero på att det 

saknas en tillräcklig godstransportefterfrågan för att fylla större fartyg eller att det är viktigare att 

upprätthålla en hög frekvens på avgångarna snarare än att minimera kostnaden för de enskilda 

transporterna.  

I kalkylen för farledsinvesteringen till Norrköpings hamn används en metod som är relativt lik 

metoden i Gävlekalkylen men med skillnaden att den enbart tillämpas på de fartyg som innan 

investeringen tangerade den största tillåtna storleken i farleden. Eftersom det fanns fartyg innan 

investeringen som var klart mindre än de största tillåtna måtten har rederierna genom sitt agerande 

visat att det inte företagsekonomiskt lönsamt för dem att utnyttja större fartyg. Med den 

operationalisering som används i kalkylen för Norrköping ges antagligen en mer realistisk bild av hur 

många fartyg som påverkas av investeringen. Även med den relativt restriktiva operationaliseringen av 

fartygsstorleken som använts i kalkylen för Norrköping förefaller det som man överskattat hur stora 

fartygen skulle bli när man jämför kalkylen med den anlöpstatistik under de senaste åren som vi har 

tillgång till.  

Ett av de huvudsakliga syftena med en samhällsekonomisk kalkyl är att skapa jämförbarhet mellan 

olika investeringsprojekt, även tvärs över trafikslagen. Detta uppnås genom gemensamma riktlinjer 

och kalkylvärden. Många av de problem vi uppmärksammat i de tre kalkylerna kan härledas till att 

riktlinjerna och praxis gällande farledsinvesteringar är betydligt mindre utvecklande än motsvarande 

riktlinjer för väg- och järnvägsinvesteringar. När det gäller operationaliseringen av fartygsstorlek 

saknas det riktlinjer för hur den ska genomföras. Det är därför inte oväntat att de tre farledskalkylerna 

använde olika metoder. Om farledskalkyler ska bli jämförbara sinsemellan och med kalkyler för andra 

trafikslag måste de principiella och praktiska riktlinjerna bli tydligare gällande hur kalkylerna ska 

genomföras. 

Ex-post kalkyl för farledsinvesteringen vid Göteborgs hamn  

I projektet ingick att genomföra en ex post-kalkyl för farledsinvesteringen i Göteborgs hamn. Syftet är 

att ge en mer utförlig bild av hur väl den samhällsekonomiska kalkylen lyckades spegla den framtida 

utvecklingen. I ex post-kalkylen använder vi all information tillgänglig år 2016. Det innebär att våra 

förutsättningar att göra bedömningar är betydligt bättre än när VBB VIAK gjorde den ursprungliga 

kalkylen 1999. Den övergripande slutsatsen är att man i den ursprungliga kalkylen överskattat 

nyttorna, vilket visas i Tabell 15.  
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Tabell 15. Samhällsekonomisk kalkyl för farledsinvestering till Göteborgs hamn ex ante (1999) och ex 

post (2016). Resultaten i miljoner kronor. * Investeringskostnaden ex-ante. ** Investeringskostnaden 

ex-post. 

 VBB VIAK:s kalkyl 1999 Ex post-kalkyl 2016 

Minskad omlastningskostnad 9 000 1 839 

Minskade transportkostnader (undervägs) 100 1 183 

Minskad miljöpåverkan -1 300 266 

Förbättrad säkerhet (+) (+) 

Övriga nyttor 500 0 

Totala nyttor 8 300 3 288 

Nettonuvärdeskvot (investeringskostnad 2 340 mnkr)* 2,6 0,4 

Nettonuvärdeskvot (investeringskostnad 881 mnkr)** 8,4 2,7 

 

De totala nyttorna uppskattar vi vara ungefär fem miljarder kronor lägre i ex post-kalkylen än i den 

ursprungliga kalkylen. Investeringskostnaden förefaller också ha överskattats betydligt. Den 

ursprungliga kalkylen räknar med 2,34 miljarder kronor i investeringskostnad, vilket kan jämföras 

med den faktiska investeringskostnaden på 881 miljoner kronor. Överskattningarna av nyttorna och 

investeringskostnaderna tar dock ut varandra när man räknar fram nettonuvärdeskvoten. Om vi 

förutsätter investeringskostnader på 2 340 miljoner kr beräknas en nettonuvärdeskvot på 0,4 i ex post-

kalkylen, istället för 2,6 i den ursprungliga kalkylen. Med investeringskostnader på 881 miljoner kr 

beräknas en nettonuvärdeskvot på 2,7 i ex post-kalkylen, som ska jämföras med 8,4 i den ursprungliga 

kalkylen. Farledsinvesteringen i Göteborgs hamn bedöms således vara lönsam i samtliga alternativen 

och mycket lönsamt om de lägre investeringskostnaderna läggs till grund.  

Det är dock viktigt att poängtera att de nyttor vi har beräknat i ex post-kalkylen skiljer sig från 

nyttorna i den ursprungliga kalkylen. Den största skillnaden är för minskade omlastningskostnader där 

vi skattar nyttan till 1,8 miljarder kr jämfört med 9 miljarder kr i den ursprungliga kalkylen. En annan 

skillnad består i att vi i ex-post kalkylen beräknar transportkostnadsbesparingar tack vare att större 

fartyg används och skalfördelar kan realiseras på 1 183 miljoner kr som ska jämföras med 100 

miljoner i den ursprungliga kalkylen. I både Norrköpings- och Gävlekalkylen baseras transport-

kostnadsbesparingarna uteslutande av faktumet att större fartyg kan användas.  

För minskad miljöpåverkan skattar vi nyttan ca 1,6 miljarder kronor högre än den ursprungliga 

kalkylen. Detta beror i huvudsak på den ursprungliga inte inkluderar faktumet att användningen av 

större fartyg innebär lägre luftföroreningar och CO2-utsläpp. Dessutom beräknas kostnader för miljön 

(negativa nyttor) till följd av att lastbilstrafiken ökar. Det var inte möjligt att repetera denna beräkning 

eftersom det inte framgår av den ursprungliga kalkylen vad som antas som hamnens upptagnings-

område och landanslutningar. 

Den förbättrade säkerheten i farleden som en följd av investeringen värderades inte i den ursprungliga 

studien och inte heller i ex post-kalkylen. Anledningen är att det saknas en etablerad metod för att 

kunna bedöma hur sannolikheten för en olycka påverkas av investeringen. Här ser vi ett utvecklings-

behov. Konsekvensen av att säkerheten inte värderas är att nettonuvärdeskvoten underskattar 

projektets lönsamhet, dock oklart i vilken utsträckning.   

Slutligen visar våra genomgångar att det är möjligt att investeringar i järnvägsinfrastrukturen har blivit 

nödvändiga till följd av farledsinvesteringen. Om detta är fallet ger det en annan bild av projektets 

lönsamhet då en övergripande analys sannolikt skulle peka på att kostnaderna för den samlade infra-

strukturen är högre, samtidigt som nyttorna i huvudsak är desamma. 
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Bilaga 1. Kalkylsammanställningar för Norrköping och Gävle 

Nedan redovisas sammanställningar av kalkylerna för farlederna i Norrköping och i Gävle. 

Redovisningen bygger på Sjöfartsverkets samhällsekonomiska bedömningar med vissa justeringar av 

kolumner och rader för att anpassa redovisningen till denna rapport. 

Tabell 16. Kalkylsammanställning för farleden i Norrköping (Hesse, 2006). 

 Alternativ A Alternativ B 

Kalkylperiod 40 år 60 år 40 år 60 år 

Transportkostnader 240 284 443 525 

Säkerhet 73 85 73 85 

Miljö 77 92 115 136 

Summa 390 460 631 745 

Kostnader 290 290 710 710 

NNK 0,34 0,59 - 0,11 0,05 

Tabell 17. Kalkylsammanställning för farleden i Gävle (Swahn, 2009). 

  Scenario 1 Scenario 2 Nolltillväxt 40 år 

Värde av minskade risker i 
fartygstrafiken på Gävle 

 121 115 72 

Värde av minskade 
kostnader för trafiken på 
grund av restriktioner 

 110 84 74 

Kostnadsförändringar för 
befintlig trafik – 
Containertrafiken 

Frakt 310 310 150 

Miljö 0 0 0 

Kostnadsförändringar för 
befintlig trafik – 
Oljetrafiken 

Logistik 154 120 96 

Miljö 357 279 221 

Kostnadsförändringar för 
befintlig trafik – 
Bulktrafiken 

 62 48 38 

Investeringskostnad (inkl. 
skattefaktor 1) 

 748 748 748 

Totalt nuvärde av nytta 40 
års kalkylperiod 

 1114 956 651 

NNK (40 års kalkylperiod)  0,49 0,28 -0,13 

Totalt nuvärde av nytta 60 
års kalkylperiod 

 1273 1093 744 

NNK (60 års kalkylperiod)  0,70 0,46 0,0 
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