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Förord 
Denna PM utgör ett kunskapsunderlag för att bättre förstå förutsättningarna för att bedriva 
inlandssjöfart i Sverige. Vi redogör för vilken roll offentlig upphandling och regelverk spelar för 
inlandssjöfartens konkurrenssituation, samt hur förvaltningen av inlandssjöfarten är utformad. 
Jämförelser görs med Nederländerna, Tyskland, Belgien och Frankrike, länder med en betydligt högre 
andel inlandssjöfart av det totala transportarbetet jämfört med Sverige. 

Delrapporten ingår i projektet Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator, som 
finansieras av Trafikverket. 

Henrik Sjöstrand, Axel Merkel och Inge Vierth vid VTI har tagit fram rapporten. Amanda 
Baumgartner och Per Erik Österlund vid Stockholms stad har skrivit delar av kapitel 5 Styrning, 
regelverk och offentlig upphandling i Sverige, Karl Garme vid KTH har skrivit kapitel 6.2 
Geografiska förutsättningar och Johan Lantz vid Avatar Logistics AB har bidragit med värdefull 
kunskap om inlandssjöfarten i Sverige.   

Stockholm, november 2020 

Inge Vierth 
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Kvalitetsgranskning 
Extern granskning har genomförts den 3 november 2020 av Pia Bergdahl, Trafikanalys. Författarna 
har genomfört justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Jan-Erik Swärdh har därefter 
granskat och godkänt publikationen för publicering den 20 november 2020. De slutsatser och 
rekommendationer som uttrycks är författarnas egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 
VTI:s uppfattning. 
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Sammanfattning 

Inlandssjöfart – offentlig upphandling och regelverk i Sverige och Europa. Delrapport i 
projektet Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator 

av Henrik Sjöstrand (VTI), Axel Merkel (VTI) och Inge Vierth (VTI) 

Detta är en delrapport i Projektet Hållbar inlandssjöfart – offentlig upphandling som katalysator. En 
utgångspunkt för projektet är regeringens nationella godstransportstrategi där det framgår att en 
överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart ska främjas. Syftet med delrapporten 
är att utgöra ett kunskapsunderlag för att bättre förstå förutsättningarna för att bedriva inlandssjöfart i 
Sverige. Vi beskriver hur arbetet med inlandssjöfarten organiseras i Sverige och vilken roll offentlig 
upphandling och regelverk spelar för inlandssjöfartens konkurrenssituation. Praktiska erfarenheter vid 
offentliga upphandlingar i Stockholmsområdet med koppling till inlandssjöfart redovisas också. 
Jämförelser görs med Nederländerna, Tyskland, Belgien och Frankrike, länder med en betydligt högre 
andel inlandssjöfart av det totala transportarbetet jämfört med Sverige. I den huvudrapport som 
kommer publiceras under våren 2021 studeras även samhällsekonomiska effekter av att använda inre 
vattenvägar istället för vägar vid godstransporter i olika relevanta transportscenarier. Huvudrapporten 
kommer också innehålla förslag på riktlinjer för hur offentlig upphandling kan ta hänsyn till 
inlandssjöfarten som ett transportalternativ.  

I flera delar av kontinentala Europa är förutsättningarna för inlandssjöfart goda, något som återspeglas 
i inlandssjöfartens höga marknadsandel. I Nederländerna utgör inlandssjöfarten drygt 40 procent av 
det totala godstransportarbetet, medan motsvarande siffra för Tyskland och Belgien är cirka 7,5–15 
procent och för Frankrike ett par procent. I Sverige utgör inlandssjöfarten endast cirka 0,04 procent av 
det totala transportarbetet. 

Inlandssjöfartens fördel gentemot andra transportsätt är att den möjliggör transporter av stora volymer 
till låga driftskostnader, det vill säga låga kostnader per tonkilometer. Detta förklarar varför en stor 
andel av det som transporteras på inre vattenvägar utgörs av våt- och torrbulk såsom kol, råolja och 
andra mineraler. Å andra sidan utgör den låga hastigheten och den begränsade tillgängligheten en 
nackdel i jämförelse med järnvägs- och vägtransporter. Utsläpp av CO2 per tonkilometer understiger i 
de flesta fall utsläppen från vägtransporter, då energiförbrukningen per tonkilometer ofta är väsentligt 
lägre för inlandssjöfarten. Men för mindre pråmfartyg kan utsläppen per tonkilometer i vissa fall 
överstiga de för vägtransporter. 

På EU-nivå klassas inlandssjöfart, till skillnad från i Sverige, som ett eget landbaserat trafikslag som 
är skilt från trafikslaget sjöfart. Det innebär särskilda villkor och bättre möjligheter att konkurrera med 
vägtransporter.  

I Belgien, Frankrike, Nederländerna och Tyskland finns dedikerade myndigheter eller offentligt 
finansierade organisationer på statlig eller delstatlig nivå som arbetar för främjandet av transporter på 
inre vattenvägar genom informationskampanjer, offentlig-privat samverkan och direkta stöd till 
företag som etablerar transportlösningar med potential att avlasta vägnätet. Det finns rutiner både i 
Belgien och i Frankrike för att uppmuntra eller kräva att inlandssjöfart ska användas vid exempelvis 
bortforsling av massor i samband med byggprojekt. Riktlinjerna för hur hållbar inlandssjöfart kan 
inkluderas som alternativ i upphandlingsförfaranden framstår som särskilt intressanta och värdefulla. 

Ett skäl till inlandssjöfartens begränsade omfattning i Sverige jämfört med många andra europeiska 
länder verkar vara att Sverige, till skillnad från övriga Europa, inte medger några särskilda lättnader 
när det kommer till avgifter, bemanning, behörigheter eller krav på lots. Även det faktum att staten har 
mindre inflytande över planering av och investeringar i hamnar, jämfört med exempelvis 
Nederländerna och Belgien, kan utgöra ett hinder för en utveckling av inlandssjöfarten. 
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Av de offentliga upphandlingar som beskrivs i rapporten lyfter vi särskilt fram den som gäller spår- 
och servicetunnlar vid Kungsträdgården och den option om sjötransporter som framgår av 
förfrågningsunderlaget. Med en sådan option beaktas inlandssjöfarten som ett alternativ i 
upphandlingen, samtidigt som hänsyn tas till marknadens begränsade omfattning. 

Frågan om huruvida offentlig upphandling kan utgöra en katalysator för en bredare användning av 
inlandssjöfart kan inte besvaras med hjälp av det genomgångna materialet. Det förekommer 
visserligen strategier i andra länder för att främja inlandssjöfart som alternativ vid offentlig 
upphandling, men i dessa fall finns redan en stor och livskraftig marknad för inre 
vattenvägstransporter. 
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1. Inledning 
I regeringens nationella godstransportstrategi framgår att en överflyttning av godstransporter från väg 
till järnväg och sjöfart ska främjas (Regeringen 2018a). På regeringens initiativ har en nationell 
samordnare för ökad inrikes sjöfart och närsjöfart utsetts hos Trafikverket, som har tagit fram en 
handlingsplan med 62 åtgärder (Berglund 2019). Av punkterna framgår att Trafikverket i sina 
upphandlingar av infrastrukturprojekt ska se över möjligheten att använda sjötransporter som ett 
alternativt transportmedel för byggnadsmassor. Vidare framgår att Trafikverket ska göra en jämförelse 
mellan svenska och europeiska regler för inre vattenvägar, och att Transportstyrelsen ansvarar för att 
ta fram tydlig information om vilka regler som gäller för sjöfart på inre vattenvägar i relevanta 
områden. Trafikverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket ska också utreda om dagens regelverk 
för sjöfarten fungerar bra eller om särskilda regler för pråmtrafik krävs (Berglund 2019).  

Regeringen (2019a) skriver i sin Klimatpolitiska handlingsplan att den avser att ge berörda 
myndigheter i uppdrag att starta och driva beställarnätverk för klimatsmart upphandling av 
transportinfrastruktur. I uppdraget ingår att genom innovationsupphandling bidra till nya klimatsmarta 
lösningar som leder till att klimatmålen nås.  

Med detta som bakgrund startade i februari 2020 forskningsprojektet Hållbar inlandssjöfart – offentlig 
upphandling som katalysator. Generellt sett är inlandssjöfartens energiförbrukning, och därmed också 
emissioner, på grund av fartygens storlek lägre per tonkilometer jämfört med lastbilstransporter. I ett 
europeiskt perspektiv har Sverige en låg andel inlandssjöfart av det totala transportarbetet, och en 
anledning kan vara skillnader i hur ofta inlandssjöfart beaktas som ett alternativ i offentliga 
upphandlingar inom transportområdet. Ett annat skäl kan vara skillnader i regelverk. Projektet består 
av tre arbetspaket, varav det första avhandlas i denna PM som syftar till att utgöra ett 
kunskapsunderlag för att bättre förstå förutsättningarna för att bedriva inlandssjöfart i Sverige. Vi 
redogör för vilken roll offentlig upphandling och regelverk spelar för inlandssjöfartens 
konkurrenssituation, samt hur förvaltningen av inlandssjöfarten är utformad. Praktiska erfarenheter vid 
offentliga upphandlingar i Stockholmsområdet med koppling till inlandssjöfart redovisas också. 
Jämförelser görs med Nederländerna, Tyskland, Belgien och Frankrike, länder med en betydligt högre 
andel inlandssjöfart av det totala transportarbetet jämfört med Sverige.  

I arbetspaket två kommer nyttan och kostnaden med inlandssjöfart jämfört med vägtransporter att 
studeras i olika scenarier. Syftet är att visa vilka samhällsekonomiska effekter en ökad användning av 
inlandssjöfarten kan resultera i. I det tredje arbetspaketet tas, utifrån resultaten i de två föregående 
arbetspaketen, underlag fram som kan användas i utvecklingen av riktlinjer för hur offentlig 
upphandling kan ta hänsyn till inlandssjöfarten som ett transportalternativ. Redovisning av resultat 
från arbetspaket två och tre görs i en huvudrapport som kommer att publiceras under våren 2021. 

Rapporten fokuserar på relativt korta inrikestransporter. Den del av rapporten som handlar om aktuella 
offentliga upphandlingar i Sverige med kopplingar till inlandssjöfarten fokuserar på 
Stockholmsområdet, men slutsatserna rörande detta avsnitt kan, i likhet med slutsatserna i övrigt, 
anses gälla generellt för Sverige.  
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2. Inlandssjöfart i Nederländerna, Tyskland, Belgien och Frankrike i 
jämförelse med Sverige 

I detta avsnitt ges en generell beskrivning av förutsättningar för inlandssjöfart i Europa samt en 
kortfattad beskrivning av den offentliga statistiken gällande trafik på inre vattenvägar. Detta följs av 
specifika beskrivningar av förutsättningar och trafik på inre vattenvägar i Nederländerna, Tyskland, 
Belgien, Frankrike och Sverige. 

2.1. Förutsättningar för inlandssjöfart 
I flera delar av kontinentala Europa, särskilt i de länder som berörs i denna text, är förutsättningarna 
för inlandssjöfart goda. Det absolut största transportstråket, som utgör en slags utgångspunkt för 
europeisk inlandssjöfart, är Rhenfloden och dess bifloder. Mellan stora industricentrum i Tyskland, 
Frankrike och Schweiz och stora hamnar med interkontinental trafik i Nederländerna och Belgien 
(såsom Rotterdam och Antwerpen) etablerades på 1970-talet ett terminal- och hamnnätverk längs 
Rhenfloden (Notteboom et al. 2020). Detta nätverk knyter samma stora flödesgenererande 
kemikalieindustrier, läkemedelsindustrier och bilindustrier. Nätverket utgjorde redan på 1970-talet 
basen för ett komplext och effektivt logistiksystem och fortsätter idag att vara en viktig komponent i 
dessa länders godstransportsystem. 

EU:s statistikbyrå Eurostat inhämtar data om transporter på inre vattenvägar från medlemsländer. På 
grund av olikheter i hur data samlas in på medlemsnivå är det viktigt att vara noggrann när dessa data 
ska jämföras. För Sverige saknas exempelvis data för flera år och den information som finns bygger på 
förenklade årliga inrapporteringar (Eurostat 2020). Generellt täcker statistiken om transporter på inre 
vattenvägar både förflyttningar av gods med fartyg som är designade för att huvudsakligen gå på inre 
vattenvägar eller andra skyddade vattenområden och förflyttningar av gods med havsgående fartyg 
(fartyg som omfattas av FN-organet IMO:s regelverk för internationell sjöfart) varav hela 
transportsträckan utförs på inre vattenvägar. Det finns dock undantag från detta. Den tyska statistiken 
som redovisas av Eurostat innehåller också transporter som utförs med havsgående fartyg delvis på 
inre vattenvägar och delvis till havs, utan omlastning. Detta gör att sjötransporter på Kielkanalen 
mellan två icke-tyska hamnar (t.ex. Rotterdam och Klaipeda) kan redovisas som transport på inre 
vattenvägar. Därmed är distinktionen mellan havsgående transporter och transporter på inre 
vattenvägar inte alltid tydlig. Bristen på harmoniserande regler för datainsamling och redovisning 
försvårar jämförelser, vilket läsaren bör ha i åtanke.  

Inre vattenvägars ekonomiska kapacitet klassificeras i Europa enligt numreringen I-VII där de olika 
klasserna speglar storleksbegränsningar för de fartyg som ska använda infrastrukturen (ECMT 1992). 
Dessa begränsningar återges i Tabell 1.  
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Tabell 1. Klassificering av inre vattenvägar enligt ECMT (1992). Tonnage, längd, bredd, djup och 
segelfri höjd anger maximala fartygsdimensioner. 

Klassificering Tonnage (t) Längd (m) Bredd (m) Djup (m) Segelfri höjd (m) 

I 250 - 400 38,5 5,05 1,8 - 2,2 3,7 

II 400 - 650 50 – 55 6,6 2,5 3,7 - 4,7 

III 650 - 1 000 67 – 80 8,2 2,5 4,7 

IV 1 000 - 1 500 80 – 85 9,5 2,5 4,5 - 6,7 

Va 1 500 - 3 000 95 – 110 11,4 2,5 - 4,5 4,95; 6,7; 8,8 

Vb 3 200 - 6 000 172 – 185 11,4 2,5 - 4,5 4,95; 6,7; 8,8 

VIa 3 200 - 6 000 95 – 110 22,8 2,5 - 4,5 6,7; 8,8 

VIb 6 400 - 12 000 185 – 195 22,8 2,5 - 4,5 6,7; 8,8 

VIc 9 600 - 18 000 270 – 280 22,8 2,5 - 4,5 8,8  
9 600 - 18 000 195 – 200 33 - 34,2 2,5 - 4,5 8,8 

VII 14 500 - 27 000 285 33 - 34,2 2,5 - 4,5 8,8 

Figur 1 visar hur Nederländernas respektive Tysklands inre vattenvägar är fördelade enligt de olika 
klasserna. För Frankrike, Belgien och Sverige har inte motsvarande data rapporterats. Figuren visar att 
de vanligast förekommande (i kilometer räknat) vattenvägarna tillåter fartyg med en maxlängd på 
mellan 38,5 – 80 meter och en maxbredd på mellan 5,05 – 8,2 meter, men det finns även en väsentlig 
mängd vattenvägar som är dimensionerade för större fartyg. 

 
Figur 1. Längd på navigerbara inre vattenvägar redovisade år 2018, fördelat efter klassificering. 
Källa: Eurostat (2020) 

Inre vattenvägar kan också klassificeras enligt navigationssäkerhet, vilket i enlighet med EU-direktiv 
2016/1629 indelas i fyra zoner. I vattenområden som klassas som zon 1 uppgår den signifikanta 
våghöjden till högst 2 meter.1 Zon 2 innefattar de vattenområden där den signifikanta våghöjden är 
högst 1,2 meter och i zon 3 är motsvarande värde 0,6 meter. Slutligen kan ett vattenområde klassas 
som zon 4 om vindvågor inte förekommer. Figur 2 redovisar hur svenska inre vattenvägar hittills 
klassificerats. Vänern klassas som zon 1 medan Mälaren, Stockholms hamnar, Södertälje kanal, 
Trollhätte kanal och största delen av Göta älv klassas som zon 3. Delen av Göta älv som avgränsas i 
väst av Älvsborgsbron och i öst av Götaälvbron klassas som zon 2. 

 
1 Signifikant våghöjd definieras enligt Transportstyrelsen (2014) som medelhöjden för den tiondel av 
observerade vågor under en kort mätperiod som har högst höjd. 
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Figur 2. Zonindelning av svenska vattenområden klassificerade som inre vattenvägar. Källa: 
Transportstyrelsen (2018) 

En omdiskuterad fråga är hur klimatförändringar kan påverka förutsättningarna att navigera på inre 
vattenvägar i Europa. Enligt vissa scenarier kan transportkostnaderna per ton för transporter på 
Rhenfloden nästan fördubblas på grund av lägre vattennivåer under sommarhalvåret, som i sin tur är 
ett resultat av minskad nederbörd, ökad avdunstning och en minskning av smältvatten från alperna 
(Jonkeren et al. 2014). Lägre vattennivåer skulle också generellt begränsa de inre vattenvägarnas 
transportkapacitet genom att hindra att stora pråmfartyg går fullastade under årets torraste perioder. 
Flera länder, bl.a. Nederländerna, vidtar redan åtgärder för att begränsa klimatförändringarnas negativa 
effekt på vattenvägstransporter (de Leijer et al. 2015). 

2.2. Trafik på inre vattenvägar 
Det redovisade godstransportarbetet på inre vattenvägar i EU uppgick under 2018 enligt Eurostat 
(2020) till 134 miljarder tonkilometer. Ungefär 84 procent, eller 113 miljarder tonkilometer, av detta 
transportarbete utfördes i Belgien, Tyskland, Frankrike och Nederländerna.  De två länder där 
transportarbetet på inre vattenvägar är störst är Tyskland och Nederländerna, där godstransportarbetet 
uppgick till cirka 47 miljarder ton i respektive land under 2018. Sett till de varugrupper som fraktas på 
inre vattenvägar stod malm, sand, sten och byggnadsmaterial för 26 procent av transportarbetet i EU 
under 2018 (CCNR 2019). Ungefär 25 procent utgjordes av energiprodukter (petroleumprodukter och 
kol) och 15 procent utgjordes av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Varor förpackade i containrar 
utgjorde 11 procent och metallprodukter utgjorde 6 procent. Mer än hälften (52 procent) av 
godstransportarbetet på inre vattenvägar i EU utgjordes av gränskorsande transporter (CCNR 2019). 
Inrikes transporter stod för 27 procent och transittrafik stod för 21 procent. 

Figur 3 visar transportarbetet på inre vattenvägar som andel av det totala transportarbetet i 
Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Belgien och Sverige. Det är värt att notera att 
godstransportarbetet i Nederländerna utgörs till nära hälften av inre vattenvägstranporter och att 
andelen för samtliga länder är relativt stabil över tid. I Belgien kan en viss ökning noteras, medan en 
svag minskning kan observeras i Tyskland. För Sverige har statistiken från Trafikanalys (2020) 
använts och siffrorna har skalats upp med en faktor tio för att synligt ta plats i figuren. 
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Figur 3. Andel av godstransportarbetet (tonkilometer) som utförs med inlandssjöfart i respektive land. 
Källa: Eurostat (2020) och Trafikanalys (2020) 

Fartygstyper som går på inre vattenvägar (ej inkluderat havsgående fartyg) delas in i kategorierna 
pråm med egen framdrivning, pråm utan egen framdrivning, tankpråm med egen framdrivning och 
tankpråm utan egen framdrivning.  

Figur 4 visar att pråmfartyg med egen framdrivning används i väsentligt större utsträckning än fartyg 
utan egen framdrivning. Pråmar utan egen framdrivning inkluderar alla slags icke maskindrivna 
fraktfartyg som kan gå på inre vattenvägar och som förflyttas genom bogsering eller påskjutning (EU 
2007). Tankpråmar utan egen framdrivning används ytterst lite, vilket förklarar varför den fjärde 
(gula) stapeln i Figur 4 knappt är synbar. 

 
Figur 4. Transportarbete (miljoner tonkilometer) på inre vattenvägar uppdelat på fartygstyp och land. 
Sverige har inga IVV-certifierade fartyg och saknas därför i figuren. Källa: Eurostat (2020) 

Figur 5 visar att den varugrupp som står för den största delen av godstransportarbetet på inre 
vattenvägar i alla fyra länder är det som klassificeras som malmer och mineraler. Produktkategorin (3) 
rymmer även jord, grus och sand. I Tyskland och Nederländerna fraktas också stenkolsprodukter, 
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raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle i stora mängder. I övrigt märks en del skillnader i 
vilka typer av varor som fraktas, även om sammansättningen av gods i huvudsak ser likartad ut. 
Betoningen överlag ligger på torrt och lågvärdigt bulkgods. 

Figur 5. Transportarbete (miljoner tonkilometer) på inre vattenvägar, uppdelat på varugrupp (20 
grupper beskrivna i tabellen nedan) och land. Sverige har inga IVV-certifierade fartyg och saknas 
därför i figuren. Källa: Eurostat (2020) 
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Tabell 2. Varugrupper enligt varunomenklaturen för transportstatistik (EU 2007). 

NST-varugrupp Varugruppsnummer 

Jordbruks-, jakt- och skogsbruksprodukter; fisk och andra fiskeriprodukter 1 

Stenkol och brunkol; torv; råpetroleum och naturgas; uranmalm och 
toriummalm 

2 

Malmer och mineral, utom energimineral 3 

Livsmedel, dryckesvaror och tobak 4 

Textil- och beklädnadsvaror; läder och lädervaror 5 

Trä och varor av trä och kork (utom möbler), varor av halm och andra 
flätningsmaterial; massa, papper och pappersvaror, tryckta media och 
ljudmedia 

6 

Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle 7 

Kemikalier, kemiska produkter och konstfibrer; gummi- och plastvaror 8 

Andra icke-metalliska mineraliska produkter 9 

Metaller; metallvaror, utom maskiner och apparater 10 

Maskiner som inte ingår i annan underavdelning; kontorsmaskiner och 
datorer; andra elektriska maskiner och apparater; teleprodukter; 
precisionsinstrument, medicinska och optiska instrument samt ur 

11 

Transportmedel 12 

Möbler; diverse övriga tillverkade varor 13 

Returråvara; kommunalt avfall och annat avfall som inte anges någon 
annanstans i CPA 

14 

Post och paket 15 

Utrustning och material som används vid varutransporter 16 

Gods som flyttas i samband med flytt av hushåll eller kontor; bagage som 
transporteras separat från passagerarna; motorfordon som fraktas för 
reparation; andra varor som inte omsätts på en marknad 

17 

Samlastat gods: flera olika slags gods som fraktas tillsammans 18 

Oidentifierbart gods 19 

Annat 20 

2.2.1. Nederländerna 
Nederländerna är det europeiska land med störst godstransportarbete (mätt i antal ton) på inre 
vattenvägar, även om siffran bara är marginellt högre än den för Tyskland. Nederländernas 
vattenvägsnätverk är det tätaste i världen, på en relativt liten yta finns omkring 6 000 kilometer 
navigerbara floder och kanaler som når hela landet och har landsangränsande anslutningar (Asian 
Development Bank 2016). En stor del av transporterna går på Rhenfloden och dess mynningar. 
Mynningen Maas grenar ut sig i Waal, Hollands Diep och Amsterdam Rijnkanaal. Av dessa går störst 
volymer på Waal, sedan Amsterdam Rijnkanaal och därefter Hollands Diep (CCNR 2019). På 
samtliga vattenvägar går huvudsakligen malm, kol, sand, mineraler och till viss del maskiner. På 
Amsterdam Rijnkanaal går i synnerhet mycket sand och oljeprodukter, vilket enligt CCNR (2019) kan 
kopplas till att Amsterdams hamn är störst i världen på drivmedelsprodukter. På Waal dominerar 
snarare malm som varugrupp. De holländska vattenvägarnas läge i förhållande till stora hamnar som 
Rotterdam och Amsterdam samt till närliggande Belgiska hamnar som Antwerpen skapar goda 
förutsättningar för att avlasta vägtrafiken. 
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Figur 6. Inre vattenvägar i Nederländerna. Källa: Eget urklipp ur karta från UNECE (2018) 

2.2.2. Tyskland 
I Tyskland utgör det federala vattenvägsnätet (Bundeswasserstraßen) dryga 7 300 kilometer och 
används för att transportera omkring 250 miljoner ton gods årligen (WSV u.d.). Den största delen av 
Tysklands vattenvägnät finns i landets västra del. Här går också den största delen av volymerna. Ett 
exempel på vattenvägar där mycket godstrafik går är Rhein-Herne-Kanal som mynnar ut från 
Rhenfloden mot Dortmund. Här transporteras årligen omkring fem miljoner ton oljeprodukter (CCNR 
2019). På Dortmund-Ems-Kanal, som går norrut mot Wilhelmshaven, transporteras totalt omkring 10 
miljoner ton årligen. En annan viktig vattenväg i området är Wesel-Datteln-Kanal som, precis som 
Rhein-Herne-Kanal, kopplar samman Rhenflodens trafikflöden med viktiga industriområden i norra 
Tyskland. På Wesel-Datteln-Kanal gick omkring 15 miljoner ton år 2018 (CCNR 2019), varav kol, 
mineraloljeprodukter och sand utgjorde de största varukategorierna. Samma tendens kan ses på övriga 
stora vattenvägar: på Rhein-Herne-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal, Elbe (som bland annat hanterar 
flöden kopplade till Hamburgs hamn) samt på de sydvästtyska vattenvägarna Mosel och Saar är kol, 
mineraloljeprodukter, malm och sand de dominerande varugrupperna (CCNR 2019). Ett undantag är 
Mittellandkanal, som är viktig eftersom den knyter ihop det västra och östra vattenvägsnätet i norra 
Tyskland, där jordbruksprodukter som fraktas utan emballage (’agribulk’) utgör den största 
varukategorin.  
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Figur 7. Inre vattenvägar i Tyskland. Källa: Eget urklipp ur karta från UNECE (2018) 

2.2.3. Belgien 
För att beskriva inlandssjöfarten i Belgien kan landet lämpligen delas in i två huvudregioner: Flandern 
och Vallonien. Flandern, som täcker stora delar av norra Belgien innehåller vattenvägar med stora 
godsflöden såsom Albertkanaal som knyter an till Antwerpen österifrån, Ringvaart om Gent som 
omsluter staden Gent och Kanaal Gent – Brugge. Bara på Albertkanaal gick cirka 40 miljoner ton gods 
år 2018 CCNR (2019). Motsvarande siffror för Ringvaart om Gent och Kanaal Gent – Brugge var 20 
respektive 12 miljoner ton. På de flamländska inre vattenvägarna transporteras i huvudsak sand, sten 
och byggnadsmaterial. Även maskiner, mineraloljeprodukter, kemikalier och jordbruksprodukter stod 
för mindre andelar. 

På vattenvägarna i Vallonien, som alltså är Belgiens sydliga storregion, går mindre volymer totalt sett. 
Stora och viktiga vattenvägar är Meuse/Maas som löper västerut från Liège, Escaut/Schelde som löper 
söderut från Gent och Sambre som mynnar ut från Meuse/Maas och fortsätter till norra Frankrike. På 
dessa vattenvägar transporterades 2018 cirka 12, 8 respektive 4 miljoner ton (CCNR 2019). Till största 
del utgjordes volymerna av sand, stål, kemikalier och jordbruksprodukter. 
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Figur 8. Inre vattenvägar i Belgien. Källa: Eget urklipp ur karta från UNECE (2018) 

2.2.4. Frankrike 
De vattenvägar som är särskilt viktiga (i termer av godsflöden) är Lys/Escaut/Canal du Nord i området 
Nord-Pas-Calais, Seine som sammankopplar Paris med staden och storhamnen Le Havre, 
Moselle/Mosel som anknyter till Rhenfloden och Rhône som rinner genom bland annat Lyon och 
Geneve. Störst i godstermer är Seine med angränsande mynningar och bassänger, där det 
transporterades cirka 21 miljoner ton under 2018 (CCNR 2019). Av dessa volymer bestod huvuddelen 
av sand, samt mindre mängder jordbruksprodukter, maskiner och mineraloljeprodukter. I Nord-Pas-
Calais fraktades omkring 10 miljoner ton år 2018, varav det mesta utgjordes av jordbruksprodukter, 
sand, maskiner och matvaror. På Moselle, Canal de la Meuse och andra angränsande kanaler till 
Rhenfloden transporterades cirka 5 miljoner ton under 2018, varav det mesta utgjordes av 
jordbruksprodukter, sand, matvaror och metaller. Ungefär samma mängd (5 miljoner ton) 
transporterades på Rhône och bifloden Saône under 2018, varav det mesta utgjordes av sand, 
maskiner, mineraloljeprodukter och jordbruksprodukter (CCNR 2019). 

Det navigerbara nätverket uppgår till 8500 km, varav 6700 km ansvaras för av myndigheten Voies 
navigables de France (VNF u.d.). Majoriteten av godstrafiken går på det så kallade stora nätverket om 
2400 km som betjänar industriområden och stora städer/hamnar. På detta nätverk fraktas omkring 53 
miljoner ton årligen, vilket kan jämföras med totalmängden gods som fraktades på franska inre 
vattenvägar år 2018 som var omkring 60 miljoner ton enligt Eurostat (2020). VNF arbetar för att 
transporter i stadskärnor som Paris, Lille, Lyon m.fl. i högre grad ska gå på vatten för att bidra till 
minskade effekter på miljön och avlasta vägnätet (VNF u.d.). 
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Figur 9. Inre vattenvägar i Frankrike. Källa: Eget urklipp ur karta från UNECE (2018) 

2.2.5. Sverige 
För att sätta den europeiska godstrafiken på inre vattenvägar i kontext kan ovanstående siffror 
jämföras med motsvarande för Sverige. År 2018 uppgick godstransportarbetet inom inre vattenvägar 
till 43 miljoner tonkilometer (Trafikanalys 2020), vilket utgör ungefär 0,04 procent av det totala 
svenska godstransportarbetet. Trots att detta är en liten siffra i jämförelse med övriga beskrivna länder 
är det en ökning från 2017 års nivåer, då motsvarande mängd inrapporterat godstransportarbete var 14 
miljoner tonkilometer. I den offentliga statistiken som Trafikanalys publicerar presenteras inte 
godstransporter nedbrutet på varugruppsnivå då detta kan utgöra sekretesskyddade uppgifter. 
Trafikanalys redovisar även att antalet fartygsanlöp i svenska hamnar vid inre vattenvägar (Mälar- och 
Vänerhamnar) under år 2018 var 1 173. Detta gäller dock inte specifikt fartyg certifierade för inre 
vattenvägstrafik utan inkluderar havsgående fartyg, även sådana transporter där inte hela 
transportsträckan utförts inom inre vattenvägsområden. Den svenska statistiken utgör därmed ett 
undantag från EU-statistikens generella princip om att det som räknas är transporter med fartyg 
certifierade för att gå på inre vattenvägar eller transporter med havsgående fartyg där hela sträckan är 
inom inre vattenvägar. Enligt Trafikanalys (2020) har ingen trafik med svenskregistrerade fartyg 
certifierade för inre vattenvägstrafik rapporterats eftersom inga certifikat hittills har utfärdats av 
Transportstyrelsen. Detta återspeglar faktumet att en marknad för inlandssjöfart (transporter med flod- 
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och kanalgående specialfartyg certifierade för inre vattenvägar) saknas i Sverige. Det som i den 
svenska statistiken kategoriseras som trafik på inre vattenvägar skiljer sig därmed nämnvärt från den 
inlandssjöfart som beskrivits för övriga länder i detta avsnitt. 
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3. Inlandssjöfartens konkurrenssituation generellt 
Detta kapitel innehåller en beskrivning av inlandssjöfartens konkurrenssituation generellt, framförallt i 
jämförelse med vägtransporter. 

Wiegmans och Konings (2017) skriver att inlandssjöfartens fördel är att den möjliggör transporter av 
stora volymer till låga driftskostnader, det vill säga låga kostnader per tonkilometer. Vidare är 
inlandssjöfarten ett säkert transportsätt som lämpar sig väl för transporter av farligt gods, och erbjuder 
pålitlighet genom att inre vattenvägar har stor transportkapacitet där trängsel sällan uppstår. 
Inlandssjöfart innebär ofta också minskad risk för stöld av och skador på godset (Wiegmans och 
Konings 2017).  

Å andra sidan, skriver Wiegmans och Konings (2017), utgör den låga hastigheten (som delvis kan 
kompenseras genom en hög avgångsfrekvens) och den begränsade tillgängligheten en nackdel i 
jämförelse med järnvägs- och vägtransporter. Vidare kan störningar såsom blockeringar av den inre 
vattenvägen eller dåligt väder leda till stora förseningar, eftersom alternativa rutter ofta saknas. I de 
fall där start- eller målpunkten för transporten inte ligger vid den inre vattenvägen, kan den omlastning 
till andra transportsätt som krävs resultera i att inlandssjöfart väljs bort till förmån för andra 
transportrelationer. 

Wiegmans och Konings (2017) menar att den samhällsekonomiska avkastningsgraden för IVV-projekt 
(inre vattenvägar) ofta bedöms vara lägre jämfört med investeringar i andra transportsätt. En 
uppgradering av inlandssjöfartens infrastruktur kräver stora investeringar, och bristande finansiering är 
ett stort problem. I EU har investeringar i inlandssjöfarten under perioden 1995–2011 varit 
oproportionellt låga i jämförelse med investeringar i väg- och järnvägstrafiken (Wiegmans och 
Konings 2017).  

De stora transportvolymerna kombinerat med låga kostnader förklarar varför en stor andel av det som 
transporteras på inre vattenvägar utgörs av våt- och torrbulk såsom kol, råolja och andra mineraler 
(Wiegmans och Konings 2017).  

Utsläpp av CO2 per tonkilometer understiger i de flesta fall utsläppen från vägtransporter, då 
energiförbrukningen per tonkilometer ofta är väsentligt lägre för inlandssjöfarten. Men om hänsyn tas 
till fartygsstorlekar är bilden inte lika tydlig. Energiförbrukningen för exempelvis en så kallad 
Peniche, ett förhållandevis litet pråmfartyg med egen framdrivning och en lastkapacitet om 400 ton, 
kan vara högre per tonkilometer jämfört med lastbilstransporter (Wiegmans och Konings 2017). 

Under de senaste decennierna har EU-lagstiftning om minskade utsläpp av NOx (kväveoxider) och 
PM2,5 (små partiklar) från vägtrafiken tillkommit, medan motsvarande lagstiftning för 
inlandssjöfarten saknas. Detta har resulterat i att IVV-fartyg får släppa ut 10–15 gånger så mycket 
NOx och PM2,5 (Wiegmans och Konings 2017). Att lastbilar idag använder mer moderna och renare 
motorer jämfört med inlandssjöfartsfartyg har, enligt Wiegmans och Konings (2017), resulterat i att 
utsläppen av dessa luftföroreningar per tonkilometer från inlandssjöfarten i vissa fall kan vara högre än 
för vägtransporter. I sammanhanget kan nämnas att M4 Traffic, i den rapport som ligger till grund för 
inlandssjöfartens kalkylvärden i Trafikverkets ASEK-rapport (Analysmetod och samhällsekonomiska 
kalkylvärden), redovisar emissionsfaktorer (gram utsläpp per kilo bränsle) som i stort överensstämmer 
med de för lastbilar (Carlsson et al. 2019). 

Wiegmans och Konings (2017) redogör också för generella logistiktrender och menar att 
godsstruktureffekten, som består i en övergång till en mer serviceorienterad ekonomi med en kraftigt 
ökad e-handel, högre krav på snabbhet, mindre sändningsstorlekar och högre varuvärden verkar till 
nackdel för inlandssjöfarten.  
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4. Styrning, regelverk och offentlig upphandling i Europa 
I det här avsnittet följer en beskrivning av EU:s regelverk och hur arbetet med inlandssjöfarten 
organiseras på EU-nivå. Vi beskriver vidare hur inlandssjöfarten förvaltas i Nederländerna, Tyskland, 
Belgien och Frankrike, samt visar exempel på hur dessa länder arbetar med att beakta inlandssjöfarten 
i offentliga upphandlingar. I kapitel 5 ges motsvarande beskrivning för Sverige.  

4.1. EU 

4.1.1. Regelverk för offentlig upphandling generellt 
EU-direktiv (som har implementerats i Sverige genom bland annat Lag om offentlig upphandling, 
LOU) för offentlig upphandling är tillämpligt om upphandlingens värde överstiger ett särskilt 
tröskelvärde, som för närvarande är knappt 55 miljoner kronor för byggentreprenader (tröskelvärdena 
revideras vartannat år). Dessa kallas för de direktivstyrda reglerna. Under tröskelvärdet ska 19:e 
kapitlet i LOU tillämpas, dessa kallas för de nationella reglerna (Konkurrensverket 2020b). 
Regelverket för offentlig upphandling bygger på fem principer som har sin grund i EU-rätten. En av 
dessa, principen om icke-diskriminering, innebär att det är förbjudet att diskriminera aktörer på grund 
av nationalitet. Även om det inte förväntas att anbud lämnas av utländska aktörer, får inte krav ställas 
som bara svenska aktörer känner till eller kan utföra.2 Det finns inget som hindrar att miljömässiga 
krav ställs i en upphandling så länge principerna följs (Konkurrensverket 2020b).  

Den upphandlande myndigheten ska anta det ekonomiskt mest fördelaktiga budet. Det kan i sin tur 
avgöras genom att utvärdera a) det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet, b) enbart kostnad eller 
c) enbart pris. Vid det förstnämnda tilldelningskriteriet kan andra kriterier än pris, såsom 
miljöegenskaper, beaktas (Konkurrensverket 2020b). 

För direktivstyrda upphandlingar finns fem olika förfaranden (Konkurrensverket 2020b), öppet 
förfarande där alla aktörer får lämna anbud, selektivt förfarande där alla aktörer kan ansöka om att få 
lämna anbud, förhandlat förfarande där utvalda leverantörer bjuds in till en förhandling, 
konkurrenspräglad dialog som ger möjlighet till dialog med utvalda aktörer, samt förfarande för 
inrättande av innovationspartnerskap som får användas när det finns behov av lösningar som ännu inte 
finns på marknaden. Huvudregeln är enligt LOU att öppet förfarande eller selektivt förfarande ska 
användas, och då får inte förhandlingar genomföras med leverantörerna. En annons om upphandling 
ska skrivas på något av de officiella språken inom EU (varav svenska är ett) (Konkurrensverket 
2020b).  

Ramavtal kan användas både vid direktivstyrda upphandlingar och när de nationella reglerna för 
offentlig upphandling tillämpas (se kapitel 5 Styrning, regelverk och offentlig upphandling i Sverige). 
Den upphandlande myndigheten kan då tilldela kontrakt när behov uppstår, utan att nya upphandlingar 
behöver göras. Vid ramavtal ska de bestämmelser som gäller för vanliga upphandlingskontrakt följas, 
men särskilda regler gäller för avrop från ramavtalet. Huvudregeln är att löptiden inte får överskrida 
fyra år (Konkurrensverket 2020b).  

4.1.2. Statsstödsregler för sjötransport 
I grunden finns det på EU-nivå ett förbud mot statsstöd. Statsstöd definieras i EU-rätten (artikel 107 i 
Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) som situationer där det offentliga stöttar en 
ekonomisk verksamhet med offentliga medel, och att detta resulterar i att konkurrensen snedvrids 
genom att den som tar del av stödet får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, eller att stödet 
påverkar handeln mellan medlemsstaterna (EU 2012). Det finns dock vissa undantag från förbudet 
(EU 2012). Dessa utgörs av fall där syftet är att utveckla vissa näringsverksamheter eller regioner, när 

 
2 För mer information om de fem principerna se Konkurrensverket 2020 (s. 13). 
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det inte påverkar handeln i negativ riktning i en omfattning som strider mot det gemensamma intresset. 
Inom detta undantag ryms det svenska ekobonussystemet (Konkurrensverket 2020b), se vidare i 
kapitel 5 Styrning, regelverk och offentlig upphandling i Sverige. 

Det finns sedan 2004 riktlinjer för statligt stöd till sjötransport utfärdade av EU-kommissionen 
(Europeiska kommissionen 2004). Här är det dock viktigt att påpeka att inlandssjöfarten inte omfattas 
av dessa riktlinjer, då inlandssjöfarten inom EU klassificeras som ett eget landbaserat trafikslag 
(International Transport Forum 2019). 

Ett flertal stödåtgärder som har implementerats av andra europeiska länder för att främja inlandssjöfart 
har utretts av EU-kommissionen. Ett exempel är ett flamländskt stödprogram som implementerades 
2011 för att främja palltransporter vattenvägen genom en bidragssumma per transporterad pall, där den 
sökande kunde visa att vattenvägstransporter genererar merkostnader i förhållande till motsvarande 
transport på väg (EU 2011). Ett annat exempel är ett stödprogram som innebar att containertransporter 
på inre vattenvägar från en terminal i Brysselregionen subventionerades mellan åren 2013 och 2015. 
Motivet för subventionerna var att kompensera för den konkurrensnackdel intermodal transport har 
jämfört med vägtransport, på grund av höga omlastningskostnader (EU 2013). Kommissionen 
beslutade i båda fallen att inte invända mot stödprogrammen, med hänvisning till ovan nämnda artikel 
107 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (Europeiska kommissionen 2010 och 2013b). I 
båda fallen nämns som motivering att stöden inte anses leda till snedvridning av konkurrensen, att 
stöden kan sökas av olika operatörer i konkurrens, samt att stödens omfattningar är begränsade till att 
kompensera de ytterligare kostnader som uppstår i samband med omlastning till och från fartyg.  

4.1.3. Styrning av och regelverk för inlandssjöfarten 
På EU-nivå klassas inlandssjöfart, till skillnad från i Sverige, som ett eget landbaserat trafikslag som 
är skilt från trafikslaget sjöfart. Det innebär särskilda villkor och bättre möjligheter att konkurrera med 
vägtransporter (Garberg et al. 2019). 

Inlandssjöfarten regleras på EU-nivå genom ett antal direktiv. 1976 påbörjades en harmonisering av 
reglerna genom direktiv 76/135/EEG om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för inlandssjöfarten. 
Direktiv 82/714/EEG om tekniska föreskrifter för fartyg och utrustning i inlandssjöfart innebar mer 
harmonisering och med direktiv 2006/87, som i stor utsträckning bygger på Rhenkonventionen, har 
reglerna harmoniserats ytterligare. Direktivet har ersatts av direktiv 2016/1629 och innehåller främst 
regler om den tekniska miniminivån för fartyg och deras utrustning i inlandssjöfart. Kravnivån är 
anpassad till den våghöjd som förekommer i zon 3 (den signifikanta våghöjden uppgår till högst 0,6 
meter) och innehåller inga särskilda bestämmelser för områden där högre vågor förekommer.  

2019 publicerade Centrala kommissionen för sjöfarten på Rhen, CCNR, rekommendationer om 
standarder för regler gällande behörigheter och kompetenskrav inom inlandssjöfarten, i syfte att uppnå 
en harmonisering av regelverken i Europa (CESNI 2018). På EU-nivå pågår ett arbete med att 
integrera dessa standarder i EU-lagstiftningen genom direktiv 2017/2397 och tillhörande 
kompletteringsförordning. Av direktivet framgår att de nya reglerna ska börja gälla inom hela EU den 
18 januari 2022 (EU 2017). CCNR arbetar nu med att ta fram motsvarande rekommendationer för 
bland annat bemanning och vilotider i enlighet med Regulations for Rhine Navigation Personnel 
(RPN), något som alltså inte ingår i direktiv 2017/2397. 

Europeiska kommissionen genomför sin transportpolitik främst genom generaldirektoraten Transport 
och rörlighet (DG Move) och Regional- och stadspolitik (DG Regio). DG Move finansierar 
transportinfrastrukturprojekt inom ramen för TEN-T-instrumentet som i sin tur till stor del finansieras 
genom Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). TEN-T syftar till ett trafikslagsövergripande nät 
inom EU och instrumentet används för infrastrukturinvesteringar med syftet att avlägsna flaskhalsar i 
transportsystemet. DG Regio ger ekonomiskt stöd till medlemsstater och regioner genom Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden som båda kan användas för 
transportutveckling. Europeiska revisionsrätten (2015) konstaterar att EU:s mål att ställa om från 
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vägtransporter till mer miljövänliga transportsätt såsom inlandssjöfart inte har uppfyllts. Anledningen 
är att få projekt genomfördes, och att de som genomfördes ofta inte var de mest relevanta för att 
avlägsna flaskhalsar i transportsystemet. 

I september 2013 antog Europeiska kommissionen det så kallade NAIADES II-programmet som syftar 
till att fortsätta främja transporter på inre vattenvägar under perioden 2014–2020 (Europeiska 
kommissionen 2013a). Målsättningen är att främja inlandssjöfart genom en satsning på ny 
infrastruktur, innovation, en välfungerande marknad, miljönytta genom låga utsläpp, kvalificerad 
arbetskraft samt en integrering av inlandssjöfarten i de multimodala transportkedjorna.  

EU har beslutat om ett åtgärdspaket, en europeisk grön giv (”green deal”), med syftet att allmänheten 
och näringslivet i EU ska kunna dra nytta av en hållbar grön omställning. Kommissionen planerar att 
under 2021, som en del av paketet, föreslå åtgärder för att förbättra styrningen av och öka kapaciteten 
på inre vattenvägar (Europeiska kommissionen 2019). 

På medlemsstatsnivå har varje land befogenheter att strukturera sin skötsel av inre vattenvägar och att 
utarbeta policyer och strategier för dess användande. I Janjevic och Ndiaye (2014), där förutsättningar 
för inlandssjöfarten i Europa studeras, noteras att många transportlösningar på inre vattenvägar har 
finansierats delvis av medlemsländer på statlig eller kommunal nivå. Exempelvis bidrog kommunen 
med hälften av finansieringen, 400 000 euro, för införskaffandet av ett pråmfartyg i syfte att bedriva 
dryckesleveranser i Utrecht i Nederländerna. En annan viktig faktor som nämns är att staten eller 
kommunen tillhandahåller den infrastruktur som krävs för lastning och lossning. 

4.2. Nederländerna  
Den del av nätverket som har klass IV (se Tabell 1) eller högre, totalt cirka 2 200 km, är statligt ägt 
och drivs av myndigheten för infrastruktur och vattenhantering Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat u.d.). 
Cirka 40 procent av Nederländernas internationella godstransporter och 20 procent av inrikes 
godstransporter går på denna del av nätverket (Asian Development Bank 2016). Rijkswaterstaats 
uppgift är att anlägga och förbättra hamnar och inre vattenvägar, bevaka och åtgärda låga vattennivåer, 
skydda mot översvämningar och försäkra att infrastrukturens kvalitet möjliggör obehindrade och säkra 
trafikflöden. Mindre vattenvägar som inte ingår i det statliga nätet administreras på provins- eller 
kommunnivå (Rijkswaterstaat u.d.). Nederländernas infrastruktur- och miljödepartement har ansvar 
för policyer och skötselsfrågor.  

I Nederländerna genomfördes 2008 en satsning på inlandssjöfarten genom det statliga programmet 
Quick Wins Binnenvaart (Panteia 2018). Regioner och kommuner kunde få ekonomiskt stöd till 
snabba åtgärder som syftade till att utveckla inlandssjöfarten. Utgångspunkten var att inlandssjöfarten 
måste betraktas som en kedja som inte är starkare än sin svagaste länk. Fokus låg därför inte bara på 
de inre vattenvägarna utan också på lagring och omlastning längs dessa med syftet att eliminera 
flaskhalsar. Kommuner tar stora risker när de investerar i inlandssjöfart. Avkastningen beror på om 
andra kringliggande kommuner också investerar och om investeringen faktiskt leder till en ökad 
inlandssjöfart. En medfinansiering kan, enligt den nederländska staten, hjälpa kommuner att övervinna 
dessa hinder (Panteia 2018). Totalt betalades 126,7 miljoner euro ut i stöd. Kraven för att beviljas stöd 
var att kommunerna genomförde en nätverksanalys för vattenvägar, att en kostnad-nyttoanalys (CBA) 
utfördes samt att regionens bidrag var minst lika stort som statens. Ytterligare krav var att vattenvägen 
ägs av kommunen och att infrastrukturen är allmänt tillgänglig. Slutligen framgår det att projektets 
genomförande är avhängigt att en samhällsekonomisk analys visar på positiva nettoeffekter. Exempel 
på investeringar som var berättigade till bidrag är fördjupning av vattenvägar, utbyggnad av kajer och 
nya kajer samt säkerställande av åtkomst till dessa antingen via vattenvägen eller via land. 

I Nederländernas maritima strategi för åren 2015–2025 anges inriktningen för innevarande periods 
satsningar på sjöfart. Bland de utpekade förbättringsområdena finns en ambition att öka säkerheten på 
inre vattenvägar, förbättra inre vattenvägstransporters miljöprestanda, förnya fartygstekniska 
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regleringar samt förstärka inre vattenvägars roll i varukedjor (de Leijer et al. 2015). Två huvudsakliga 
finansieringsinstrument beskrivs i den nationella planen. Den första kallas ’Impulse Dynamic Traffic 
Management for Waterways’ eller ’IDVV’ och innebär att kapaciteten att hantera en förväntad kraftig 
ökning av containertransporter på vattenvägar ska ökas genom samarbeten mellan transportörer, 
varuägare, hamnar, terminaler och logistikaktörer. Det andra finansieringsinstrumentet innebär ett 
monetärt stöd till företag som implementerar ’synkromodala’ transportlösningar – det vill säga 
transportlösningar som på ett flexibelt sätt planeras utifrån möjligheten att använda flera 
transportmedel. Stöden till sådana transportupplägg syftar till att minska antalet körda kilometer på 
väg och därmed föra över transporter till inre vattenvägar eller järnväg. Projekt som anses ha en hög 
sannolikhet att bidra till en överflyttning rankas högre och har därmed högre sannolikhet att erhålla 
stöd (de Leijer et al. 2015).  

4.3. Tyskland 
I Tyskland utgör det federala vattenvägsnätet (Bundeswasserstraßen) dryga 7 300 kilometer och 
används för att transportera omkring 250 miljoner ton gods årligen (WSV u.d.). Den federala 
vattenvägs- och sjöfartsförvaltningen WSV (Wasserstraßen- und Schiffahrtsverwaltung des Bundes) är 
uppdelad på 39 förvaltningsenheter som har ett övergripande ansvar att försäkra att vattenvägarna 
uppfyller säkerhetskrav, att sköta underhåll och nyinvesteringar, att sköta driften av slussar, broar och 
lås samt att sköta trafikinformationstjänster (Asian Development Bank 2016). 

Tyska transport- och infrastrukturdepartementet (BMVI) har tagit fram en nationell strategi för hamnar 
med havsgående och inre vattenvägstrafik (BMVI 2015). I planen ingår en rad åtgärder för att främja 
inlandssjöfartens fortsatta utveckling. Ett exempel på en åtgärd som ingår i planen är etablerandet och 
finansierandet av SPC (Short Sea Shipping), som är ett centrum för främjandet av närsjöfart och 
sjöfart på inre vattenvägar. Syftet med SPC är att bidra till uppnåendet av miljömål genom att bättre 
integrera alternativa transportmedel i leveranskedjorna (SPC u.d.). SPC finns etablerat i flera länder, 
däribland Sverige under namnet Maritimt forum.  

4.4. Belgien  
I Belgien ansvarar de tre regionerna Flandern, Vallonien och Bryssel själva för underhåll, förvaltning 
och investering i de inre vattenvägarna. De regionala styrena har möjlighet att med ekonomiska 
styrmedel främja inlandssjöfarten. Den federala nivån ansvarar för att ta fram regler för fartyg, 
bemanning, farligt gods med mera (Li och Notteboom 2012). I Flandern har driften överlåtits till den 
externa organisationen de Vlaamse Waterweg. Innan 2018 sköttes driften av två organisationer med 
ansvar för olika geografiska områden, Waterwegen en Zeekanal och NV de Scheepvart, men sedan 
dess har alltså organisationerna gått samman i en enhet (Waterweg u.d.). Regionstyret i Vallonien 
tillhandahåller en betydligt mindre del av nätverket (cirka 450 km jämfört med Flanderns dryga 1000 
km) (Wallonie 2020).  

4.4.1. Vallonien  
Vi har varit i kontakt med Marc Delaude3, attaché vid Service public de Wallonie, mobilité 
infrastructures i Vallonien. Den offentliga upphandlingen i Vallonien innefattar ofta krav på att inre 
vattenvägar används för såväl avfallshantering som transport av materiel till byggarbetsplatser. Ofta 
premieras också låga utsläpp av CO2 vid upphandlingar.   

 
3 Marc Delaude, mejl den 3 april 2020. 
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Under åren 2014–2020 finns särskilda ekonomiska bidrag till inlandssjöfarten: 

• Stöd för modernisering och miljömässig anpassning av inlandsfartyg. 

• Stöd till företag vid köp av utrustning kopplat till lastning och lossning. Mottagarna av 
bidragen binder sig till att öka inlandssjöfarten.  

• Stöd till pråmtrafik som fraktar containrar mellan containerterminaler belägna vid inre 
vattenvägar.  

Åtgärder för perioden 2021–2025 diskuteras när denna rapport skrivs i november 2020 och kommer 
sannolikt att fokusera mer på att fartyg görs mer miljövänliga och på utveckling av logistiktjänster.   

4.4.2. Flandern 
Under de senaste decennierna har flera initiativ, utöver infrastrukturinvesteringar, tagits för att främja 
inlandssjöfarten i Flandern (Li och Notteboom 2012). 1998 initierades ett program för offentlig-privat 
samverkan. Programmet innebar att myndigheterna i Flandern bidrog ekonomiskt till företag som 
önskade bygga ut infrastrukturen (såsom kajer) vid de inre vattenvägarna.  

I de flesta fall ägs marken intill vattenvägen av så kallade vattenvägsförvaltare, och en del av marken 
är vikt för inlandssjöfarten. Vattenvägsförvaltarna är organisationer som kontrolleras av staten, som 
beslutar om och finansierar de investeringar som vattenvägsförvaltarna föreslår (Li och Notteboom 
2012). 

4.5. Frankrike 
I Frankrike finns Voies navigables de France , ungefär Frankrikes farbara vattenvägar, som är en 
myndighet med ansvar för förvaltning av Frankrikes inre vattenvägar med intilliggande hamnar (VNF 
u.d.). Myndigheten har utfärdat riktlinjer (VNF 2017) för integrering av inlandssjöfart i offentliga 
upphandlingar och erbjuder hjälp till upphandlande myndigheter. VNF bidrar med expertis och 
kunskap om tekniska och logistiska utmaningar vid nyttjande av inre vattenvägar i upphandlade 
projekt. De kan exempelvis ordna kajer eller tillfälliga lastageplatser. De tillhandahåller också verktyg 
för ruttplanering och kartläggning av noder och stråk. 

VNF erbjuder, inom ramen för Plan d’Aide au Report Modal (PARM), ungefär Planen för stöd till ett 
trafikslagsbyte (’modal shift’), ekonomiskt stöd till transportörer och andra berörda parter. Stödet kan 
finansiera upp till 50 procent av kostnaderna för förberedelser och analyser i projekt för inlandssjöfart. 
Stödet har ett tak på 25 000 euro per projekt.  

VNF tillhandahåller ett kalkylverktyg som beräknar miljönyttor av att transporterna görs på inre 
vattenvägar istället för på väg (VNF 2017). Med hjälp av kalkylverktyget är det möjligt att avgöra 
vilka transportrelationer med vilka varukategorier som ger mest miljönytta.  

4.5.1. Uppmuntra inlandssjöfart vid offentliga upphandlingar 
Upphandlaren kan genom en så kallad incitamentklausul uppmuntra transportlösningar som involverar 
inre vattenvägar. Riktlinjerna innehåller exempel på hur en sådan klausul kan skrivas, ett av dessa 
lyder ”den upphandlade parten påminns om att upphandlaren vill minimera lastbilstrafik. För att 
åstadkomma detta är inre vattenvägar att föredra vid bortforsling av avfall. Den upphandlade parten 
ska visa hur de möter denna prioritering.” (VNF 2017, s. 17). En sådan klausul är endast vägledande 
och utgör en vädjan till företag att beakta sådana transportlösningar.  

VNF rekommenderar att, i de fall upphandlaren inte är säker på om det är ekonomiskt försvarbart eller 
ens möjligt att använda inlandssjöfart i det aktuella projektet, genom tilldelningskriterier premiera 
exempelvis transportlösningar med lägre utsläpp istället för att använda tekniska specifikationer och 
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krav. Genom att införa miljökriterier vid bedömning av anbud, kan miljövinsterna vägas mot 
kostnaderna för projektet (VNF 2017).  

Det sägs vidare att anbudsgivarna kan uppmuntras att presentera två alternativ till transportlösningar 
varav det ena inkluderar inlandssjöfart. På så vis kan kostnaderna mellan alternativen jämföras. Vid 
kontrakt som överstiger 5 225 500 euro kan anbudsgivaren åläggas att presentera ett sådant alternativ.  

4.5.2. Kräva inlandssjöfart vid offentliga upphandlingar 
Den upphandlande parten kan kräva att en del av eller all transport sker på inre vattenvägar. Att en 
anbudsgivare har bättre förutsättningar för att kunna uppfylla detta krav innebär inte nödvändigtvis att 
villkoret är diskriminerande. Riktlinjerna innehåller exempel på hur en sådan klausul kan skrivas, ett 
av dessa lyder ”transport av massor vid konstruktion och utgrävning ska genomföras främst på vatten. 
Vägtransportsträckan av massor från platsen till vattenvägen får inte överstiga 15 kilometer. Den 
upphandlade parten ska se till att dessa transporter inte går genom tätbebyggda områden.” (VNF 
2017, s. 35). Ett annat exempel är ”den upphandlade parten är skyldig att transportera 50 procent av 
massorna på vattenvägar.” (VNF 2017, s. 35). 
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5. Styrning, regelverk och offentlig upphandling i Sverige 
De nationella reglerna för offentlig upphandling finns, som nämnts ovan, i 19 kapitlet LOU. Här finns 
tre olika förfaranden, a) förenklat förfarande som innebär att alla aktörer som vill kan lämna anbud, b) 
urvalsförfarande som innebär att alla aktörer har rätt att ansöka om att få lämna anbud och c) 
konkurrenspräglad dialog som ger möjlighet till dialog med utvalda aktörer för att definiera hur 
behovet ifråga bäst ska kunna tillgodoses (Konkurrensverket 2020b). Förfarandet får användas vid 
särskilt komplicerade kontrakt, där det inte är möjligt att tilldela kontrakt genom ett förenklat 
förfarande eller urvalsförfarande. I samtliga fall får förhandlingar ske med leverantörerna. Slutligen är 
direktupphandling ett alternativ som får användas framförallt när upphandlingens värde understiger 
direktupphandlingsgränsen (för närvarande 615 312 kronor för byggentreprenader) (Konkurrensverket 
2020b). Alla offentliga upphandlingar, oavsett vilken lagstiftning som är tillämplig ska, med undantag 
för direktupphandlingar, annonseras. Sammanfattningsvis är likheterna mellan direktivstyrd 
upphandling och nationell upphandling stora. Skillnaderna består främst i att upphandlingsförfarandet 
skiljer sig åt och att regler om annonsering och tidsfrister är olika (Konkurrensverket 2020a). 

I Sverige är det framförallt Trafikverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen som är involverade i 
styrningen av inlandssjöfarten. Trafikverket ansvarar för den långsiktiga planeringen av 
inlandssjöfartens infrastruktur, medan Sjöfartsverket ansvarar för lotsning, avgifter och farleder och 
Transportstyrelsen ansvarar för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning (Garberg et al. 2019, 
redovisning av regeringsuppdrag).  

Svenska hamnar ägs i de allra flesta fall av kommunerna (genom kommunala bolag) som i jämfört 
med många andra länder är mer självstyrande. Statens inflytande över hamnarna, när det kommer 
exempelvis lokalisering och planering, är därför begränsad. Sverige har heller inte någon särskild 
lagstiftning som reglerar hamnverksamhet, och hamnarna tycks ha en mindre framträdande roll i det 
nationella transportsystemet jämfört med exempelvis Nederländerna och Belgien (Trafikanalys 2019).      

I Sverige betraktas inlandssjöfart inte, till skillnad från i resten av Europa, som ett eget trafikslag. Det 
innebär att inlandssjöfarten i stor utsträckning konkurrerar på samma villkor som övrig sjöfart 
(Garberg et al. 2019). Sedan 2014 är det dock möjligt att i Sverige certifiera fartyg för inlandssjöfart 
då EU:s regelverk för inre vattenvägar i form av direktiv 2006/87, som har ersatts av direktiv 
2016/1629, implementerades genom föreskrifter utfärdade av Transportstyrelsen (2018). Enligt 
Trafikanalys (2020) har dock inga certifikat för inlandssjöfart ännu utfärdats av Transportstyrelsen. 
Direktivet innehåller främst regler om minimikrav avseende fartygets byggnation och dess utrustning i 
inlandssjöfart. Kravnivån är anpassad till den våghöjd som förekommer i zon 3 (Figur 2) och innebär 
att fartygen kan ha en enklare konstruktion och generellt sett är billigare i drift jämfört med andra 
fartyg, samtidigt som de endast får framföras i de områden som klassificeringen för fartyget ifråga 
tillåter (Rogerson et al. 2020).  

Direktiv 2016/1629 förutsätter att medlemsstater gör nödvändiga nationella anpassningar av reglerna 
med hänsyn till den högre våghöjd och längre avstånd till land som kan förekomma i dessa zoner. 
Transportstyrelsen har därför utfärdat kompletteringsbestämmelser som innehåller ytterligare tekniska 
krav för zon 1 och 2 (Transportstyrelsen 2014b). I dagsläget berörs Vänern (zon 1) och den del av 
Göta älv som avgränsas i väst av Älvsborgsbron och i öst av Götaälvbron (zon 2). Utöver detta 
innehåller kompletteringsbestämmelserna ytterligare krav för zon 3 och 4 som i dagsläget berör 
Mälaren, Stockholms hamnar, Södertälje kanal, Trollhätte kanal och största delen av Göta älv (som 
tillhör zon 3). Kraven framgår av paragraf 17 och 18 i avsnittet Livräddning och där står det att 
”samtliga ombordvarande på fartyg som trafikerar zon 3 eller 4 ska på ett säkert sätt kunna överge 
fartyget och invänta sjöräddning eller förflytta sig till grunt vatten, till land eller till en annan farkost”. 
(Transportstyrelsen, 2018 s. 5). Transportstyrelsen menar att dessa ytterligare krav är nödvändiga med 
hänsyn till de särskilda förhållanden som gäller för de svenska inre vattenvägarna vad gäller avstånd 
till land, tid till undsättning och vattentemperatur.  
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Utöver regelverket för inlandssjöfart krävs att inlandssjöfartsfartyg uppfyller de krav som gäller för 
övrig sjöfart i Sverige (Transportstyrelsen 2014a). Det handlar bland annat om regler som rör lotsning, 
avgifter, bemanning, arbetsmiljö, vilotid, behörigheter, skyddsanordningar och livräddningsutrustning, 
VTS (Vessel Traffic Service), transport av farligt gods samt navigationssäkerhet och 
navigationsutrustning.  

Det finns också ett särskilt regelverk för nationell sjöfart som kan tillämpas för svenskflaggade fartyg i 
inrikes sjöfart, och som möjligen skulle kunna medföra vissa lättnader för inlandssjöfarten 
(Transportstyrelsen 2019b). Reglerna är funktionsbaserade vilket innebär att de anger vad som ska 
uppnås, men inte hur det ska uppnås. De innebär en större flexibilitet för fartygsägaren, men också ett 
större ansvar att genomföra systematiska kontroller med krav på adekvat dokumentation.  

I slutet av 2018 fick Sverige klartecken från EU att införa ett ekobonussystem för sjöfarten under åren 
2018–2020. Frågan om en eventuell förlängning av stödet ligger för närvarande för beslut hos EU-
kommissionen (Trafikverket 2020a). Stödet har som syfte att bidra till en ökad överflyttning av 
godstransporter från väg till sjöfart. Ekobonusen kan sökas av och delas ut till redare som antingen 
förbättrar redan befintliga sjötransporter eller startar nya, givet att det förväntas leda till en 
överflyttning från väg till sjöfart (Regeringen 2019b). För att beviljas ekobonus ska redaren ha fartyg 
som är registrerade i ett fartygsregister i ett EES-land och som genomför resor som inkluderar 
åtminstone en lossning eller lastning av överflyttat gods i svensk hamn. Vidare ska redaren vara 
etablerad inom EU (Regeringen 2018b). 

Sedan januari 2017 finns i Sverige, liksom i majoriteten av andra sjöfartsnationer inom EU, 
möjligheten att ansöka om att beskattas schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet, så kallad 
tonnagebeskattning. Alternativet är att fortsätta betala skatt utifrån faktiskt vinst. Tonnagebeskattning 
är möjligt för rederier med den strategiska och ekonomiska ledningen i Sverige, när fartygen har en 
bruttodräktighet om minst 100 och när en viss andel av fartygen är registrerade i ett land inom 
EU/EES (Skatteverket u.d.). Vidare är ett krav att fartygen huvudsakligen används i internationell 
sjöfart eller i inrikes sjöfart i ett annat land. Detta torde innebära att inlandssjöfarten i Sverige i 
normalfallet inte har möjlighet att beviljas tonnagebeskattning. I SOU 2015:4 framgår att motsvarande 
krav när det gäller internationell trafik finns i Finland, medan tonnagebeskattning i Danmark och 
Nederländerna kan beviljas även för inlandssjöfart.    

I tonnageskatteutredningen från 2004 föreslås att verksamhet som kan utsättas för internationell 
konkurrens, alltså i princip även inlandssjöfarten, skulle omfattas av tonnagesystemet. I SOU 2015:4 
anses denna avgränsning innebära att i princip hela fartygsnäringen skulle omfattas av systemet och 
därmed vara alltför långtgående. Vidare sägs att ett tonnageskattesystem har som syfte att öka andelen 
svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan, och att inrikes sjöfart, t.ex. skärgårdstrafik, inte 
kan anses utgöra en del av den svenska handelsflottan. Och då syftet med tonnageskattesystemet är att 
öka andelen svenskflaggade fartyg, anses det rimligt att avgränsa systemet till fartyg i internationell 
trafik som, enligt utredningen, bör prioriteras i syfte att öka antalet svenskflaggade fartyg (SOU 
2015:4).  

5.1. Offentlig upphandling i praktiken 
I detta avsnitt beskriver vi ett par offentliga upphandlingar i Stockholm där inlandssjöfarten på något 
sätt har övervägts som ett alternativ till lastbil för transport av massor från byggprojekt. Vidare 
beskrivs processer och samverkansmöjligheter i det offentliga upphandlingsförfarandet som kan bidra 
till att alternativa transportlösningar beaktas.  

5.1.1. Förbifart Stockholm 
När det gäller offentlig upphandling är det mest aktuella projektet där sjötransport upphandlats 
Förbifart Stockholm. I projektet låter Trafikverket transportera bort ca 10 miljoner ton av totalt 24 
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miljoner ton bergmassor från tunnlarna med fartyg. Den senaste upphandlingen tilldelades Skaw 
Shipping and Transport AB och totalt inkom anbud från fyra leverantörer (Trafikverket 2020b). 
Anledningen till att en del går sjövägen var regeringens tillåtlighetsbeslut, där det framgår att 
transporter av massor och byggnadsmaterial så långt som möjligt ska ske sjövägen. Skälet till 
regeringens villkor var att tunga vägtransporter på väg 261 förbi världsarvet Drottningholm så långt 
som möjligt skulle undvikas (Miljödepartementet 2009). 

5.1.2. Utbyggd tunnelbana i Stockholm 
I samband med utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm kommer stora mängder bortsprängt 
bergmaterial behöva transporteras från tunnlarna. Med tanke på lokaliseringen av arbetstunneln från 
station Kungsträdgården på Blasieholmen i centrala Stockholm, har Stockholms stad framfört en vilja 
att utreda möjligheterna att transportera bergmassorna vattenvägen. Under hösten 2019 genomförde 
region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) och Stockholms stad ett pilotförsök vid 
Blasieholmen för att studera sjötransporter som ett alternativ för att frakta bort bergmassorna (Tyréns 
2019). Ca 150 ton lastades med hjullastare på ett fartyg vid kajen. En beräkning gjordes av nyttor och 
kostnader för sjötransporter jämfört med vägtransporter. Utgångspunkten var ett scenario för 
sjötransporter respektive vägtransporter med förutsättningar såsom bortforsling av 500 ton bergmassor 
per dygn och att fartygen beger sig till en lossningsplats 52 kilometer bort, medan lastbilarna har en 
sträcka på 30 kilometer till avlämningsplatsen. För mer detaljer om scenarierna, se Tyréns (2019).  

Pilotprojektet visade att de direkta monetära (företagsekonomiska) kostnaderna för att forsla bort 
bergmassor med lastbil respektive med fartyg är ungefär lika stora, givet de förutsättningar som 
beräkningarna utgår ifrån (Tyréns 2019). Även bullernivåerna beräknas vara likvärdiga i scenarierna. 
När det gäller klimatpåverkan antas lastbilarna drivas av diesel medan fartygen antas drivas av diesel 
eller eldningsolja 1 (marine gas oil), som antas ha samma klimatpåverkan per liter. Analysen visar att 
sjötransporterna släpper ut mindre växthusgaser per tonkilometer, trots att avlastningsplatsen i 
scenarierna ligger längre bort för sjötransport än för lastbilstransport. Tyréns, som genomförde 
utredningen, rekommenderade att FUT bör ta med klimatpåverkan i anbudsutvärderingen (inga andra 
externa effekter nämns) så att klimatsmarta alternativ premieras, och använda det transportmedel som 
är mest samhällsekonomiskt fördelaktigt.  

Den offentliga upphandlingen för spår- och servicetunnlar vid Kungsträdgården pågår och i september 
2020 skickades förfrågningsunderlaget ut. Där framgår att beställaren region Stockholm har option på 
att beställa utförande av masstransporter från Blasieholmen till Frihamnen sjövägen. Det står att 
”Entreprenören ansvarar för, och ska inkluderas (sic) i priset, att lastning av bergmassor ska ske vid 
arbetsområdets kaj vid Blasieholmen, därifrån ska dessa transporteras sjövägen till Frihamnen och 
lastas ur och läggas upp på anvisad plats vid kaj.” (Förvaltning för utbyggd tunnelbana [FUT] 2020, 
s. 3). Vidare framgår att eventuellt avrop av optionen kommer ske senast 6 månader efter 
kontraktsskrivning. Beställaren tillämpar tilldelningsgrunden ”det bästa förhållandet mellan pris och 
kvalitet” (lägst jämförelsesumma) enligt formeln (FUT 2020b):  

𝐽𝐽ä𝑚𝑚𝑚𝑚ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟 = 𝑃𝑃𝑟𝑟𝑃𝑃𝑟𝑟 − 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑃𝑃𝐾𝐾𝑟𝑟𝐾𝐾 

Priset kommer att utvärderas även med hänsyn till priset för optionen. Kvalitet beräknas enligt tre för 
entreprenaden uppgivna mervärden med olika vikter. För mervärdet ”omgivningspåverkan”, med 
vikten 30 procent, anges bland annat att anbudsgivaren ska beskriva hur denne avser att minimera 
miljöpåverkan såsom buller, vibrationer, damm och koldioxidutsläpp inom ramen för entreprenaden. 
Här ska anbudsgivarens arbete i form av masshantering, transporter och transportvägar beskrivas, och 
beskrivningen ska inkludera optionen (FUT 2020b). Sammanfattningsvis beaktas alltså sjötransporter i 
upphandlingen, och om transporterna går på väg eller sjö ska delvis avgöras av anbudsgivarnas 
möjligheter att erbjuda sjötransporter som resulterar i mindre miljöpåverkan. I sammanhanget kan det 
påpekas att en svårighet vid sjötransporter av bergmassor i Stockholmsområdet är bristen på 
vattennära mottagningsplatser. Vid de flesta platser krävs omlastning och vidare transport, vilket 
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resulterar i en kostnad som kan innebära att sjötransporter inte blir ett lönsamt transportalternativ till 
vägtransporter.4 

Tunnelbaneutbyggnaden genomförs även i Nacka där det kinesiska bolaget China Railway and Tunnel 
Group (CRTG) vann upphandlingen för tre arbetstunnlar. Förfrågningsunderlaget var på svenska men 
CRTG:s representant i Sverige översatte underlaget till engelska så att bolaget kunde svara. Anbudet 
översattes sen till svenska och bolaget vann upphandlingen. CRTG menar att upphandlingar av detta 
slag bör finnas tillgängliga på engelska för att fler ska kunna svara och konkurrera om kvalitet och 
pris.5 Här kan nämnas att det i lag (2016:1145) om offentlig upphandling saknas en uttrycklig 
reglering om vilket språk som ska användas i upphandlingsdokumenten, och att det därför är möjligt 
att ha dokumenten endast på svenska.  

CRTG var ursprungligen intresserade av att transportera bergmassorna på vatten, trots att FUT i 
förfrågningsunderlaget inte lyfte fram det som ett alternativ. 6 CRTG gav en skepparmäklare i 
Stockholm i uppdrag att ta reda på hur förutsättningarna för sjötransport såg ut, och utredningen 
landade i att CRTG valde lastbilstransport. Både skeppsmäklaren och CRTG anser att det hade varit 
enklare att få till stånd sjötransporter om förfrågningsunderlaget lyfte fram detta som ett alternativ. 
CRTG anser att det måste finnas krav på entreprenörerna i en upphandling att använda sjövägen. Ett 
annat hinder till att det inte blev sjötransport från Nacka var enligt CRTG att det inte fanns någon 
Ekobonus att söka.  

Sammantaget ökar intresset för lokala transporter på våra inre vattenvägar, där bland annat Stockholm, 
Göteborg och städer i Mälardalen har gått före för att möjliggöra detta (Trafikverket 2019a). Ett antal 
testprojekt har genomförs under de senaste åren, men flera tester visar att det är svårt att få till 
lösningar som är ekonomiskt konkurrenskraftiga jämfört med lastbil. Detta beror på faktorer såsom 
kostnader, avgifter och svårigheter att få last i båda riktningarna av transporten (Trafikverket 2019a). 

5.1.3. Dynamiska offentliga upphandlingar7 
Ett sätt att beakta klimat- och miljökrav i upphandlingar utgörs av den så kallade dynamiska metoden. 
Ofta används frasen skärpta klimatkrav i upphandlingar. Dess syfte torde vara en ökad klimatnytta i 
upphandlade projekt. Utifrån det syftet kan upphandlingstekniska metoder användas för att försöka 
hitta leverantörer vars arbetssätt på olika vis ger en ökad klimatnytta. Tanken är att en leverantör som 
generellt agerar klimatpositivt kommer göra det i de olika situationer som dyker upp i en entreprenad, 
utan att beställaren uttryckligen stipulerat hur entreprenören ska agera i varje detalj. 

En modell enligt ovan ställer andra krav på beställaren. Istället för att kontrollera specifika tekniska 
krav behöver beställaren identifiera strukturer och arbetssätt hos leverantörer som kan leda till ökad 
klimatnytta och premiera dessa. Ofta benämns detta som en funktionsupphandling eller 
innovationsupphandling, där upphandlaren önskar en entreprenad utförd med till exempel en viss 
miljöprestanda över tid, men där det exakta tillvägagångssättet inte specificeras.  

Identifiering av strukturer och arbetssätt kräver hög kompetens hos beställaren och förutsätter en 
investering i tid och resurser innan avtal ingås. Samtidigt finns en stor fördel i att en sådan process inte 
behöver ha alla svar klara vid upphandlingens början. Istället kan inspel från olika leverantörer kring 
metodik, tekniska möjligheter och andra förutsättningar vägas in i hur den klimatmässigt mest 

 
4 Dan Palmgren projektledare Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT), möte den 5 
oktober 2020. 
5 Carolina Ulff skeppsmäklare Tore Ulff Chartering AB, mejl 28 april 2020. 
6 Carolina Ulff skeppsmäklare Tore Ulff Chartering AB, mejl 28 april 2020. 
7 Kapitlet bygger på erfarenheter hos Stockholms stad som ingår i projektet. 
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fördelaktiga leverantören ska identifieras. Enkelt uttryckt förs en dialog om detta med marknadens 
aktörer. 

Upphandlings- och avtalstekniskt finns flera olika metoder som kan användas för att skapa 
förutsättningar för processen som beskrivs ovan. I upphandlingsrätten finns flera förfaranden (se 
kapitel 4 och kapitel 5) ämnade att skapa dialog med potentiella leverantörer i syfte att successivt 
specificera de krav som slutligen kommer gälla i det efterföljande avtalet.  

Förutsättningen för en dialog är att utvärderingen av leverantörer är tillräckligt öppen för att 
möjliggöra innovativa lösningar samtidigt som den är tydlig nog för att leverantörerna ska förstå vad 
beställaren önskar. Detta kan uppnås genom att arbeta med utvärdering av kvalitet i förhållande till 
uppställda mål. Exempelvis kan en betygsskala användas där en leverantörs samlade åtgärder för 
minskade CO2-utsläpp poängsätts. Väl inne i en avtalsrelation kan incitamentsmodeller användas där 
minskad klimatpåverkan resulterar i en bonus för leverantören. Här kan paralleller dras till 
samverkanupphandlingar där bonus ofta utgår ifall besparingar kan uppnås.   

 
Figur 10. Dynamisk upphandling.  

5.1.4. Samverkansmöjligheter8 
Kommuner och städer är inte ensamma i sina ambitioner att minska klimatpåverkan från den egna 
verksamheten. Andra upphandlande myndigheter arbetar med likartade målsättningar utifrån flera 
olika angreppssätt. 

Upphandlande myndigheter har möjlighet att göra gemensamma upphandlingar, vilket kan skapa en 
större marknadspåverkan i en klimatpositiv riktning än om kommunen agerar ensam. Lagtekniskt 
finns möjligheten och det är fullt möjligt för ett flertal städer att samverka kring gemensamma 
upphandlingar och inköp, både inom Sverige och inom EU. Det finns därmed utrymme för att skapa 
block av upphandlande myndigheter som gemensamt kan sätta standarder på marknaden genom stora 
inköpsvolymer, snarare än genom lagstiftning.  

 
8 Kapitlet bygger på erfarenheter hos Stockholms stad som ingår i projektet. 

RFI och 
marknadsundersökning Dialog Upphandling
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6. Förutsättningar för fortsatt utveckling av inlandssjöfarten i Sverige 
Efter att ha redogjort för inlandssjöfartens förutsättningar i EU och Sverige följer i detta avsnitt en 
beskrivning av förutsättningarna för en fortsatt utveckling av inlandssjöfarten i Sverige.  

6.1. Generella förutsättningar 
Rogerson et al. (2020) analyserar hinder för att öka användningen av de inre vattenvägarna, och menar 
att olika strategier krävs för att öka inlandssjöfartens andel av transportarbetet. I länder med en större 
andel inlandssjöfart bör fokus vara marknadsföring och policyer som stimulerar ytterligare 
överflyttning av godstransporter till inlandssjöfarten. I länder med en mindre andel inlandssjöfart, 
såsom Sverige, gäller istället att genomföra försök med inlandssjöfart och hitta metoder för att 
attrahera godsvolymer.  

De hinder som finns för ökad inlandssjöfart delas i Rogerson et al. (2020) in i fyra kategorier, 
nämligen regelverk, ekonomi, kvalitet på service och marknadsförutsättningar. För att inlandssjöfarten 
ska kunna bli ett livskraftigt alternativ till andra transportsätt krävs att den attraherar tillräckligt stora 
volymer gods. Rapporten pekar bland annat ut höga avgifter, särskilt för lotsning, som hinder för en 
ökad inlandssjöfart.   

Det finns, enligt Garberg (2016, redovisning av regeringsuppdrag), en potential för transporter med 
inlandssjöfart bland annat i Stockholmsområdet, då främst i form av transport av tyngre och 
skrymmande byggmaterial, sten och grus, massor, avfall och återvinningsmaterial. Garberg et al. 
(2019) konstaterar samtidigt att marknaden för inlandssjöfart i Sverige är begränsad till ett fåtal 
aktörer, och menar att ett skäl till detta kan vara svårigheten att nå lönsamhet inom denna sektor. 
Inlandssjöfart i Sverige är inte, till skillnad från övriga Europa, föremål för några särskilda lättnader 
jämfört med den övriga sjöfarten när det kommer till avgifter, bemanning, behörigheter eller krav på 
lots. Det råder också enligt Garberg (2016) oklarheter kring marknadstillträde, specifikt gällande 
möjligheten för utländska inlandsfartyg att bedriva cabotagetrafik på svenska inre vattenvägar om 
trafiken inte kan betraktas som temporär.  

Inlandssjöfart kännetecknas av många lastningar och lossningar, vilket enligt Garberg (2016) i sin tur 
kräver kostnadseffektiva hamnar/lastageplatser och reducerade hamn- och stuveriavgifter. Det krävs 
förmodligen också minskningar av eller undantag från statliga avgifter, åtminstone under 
etableringsfasen.  

Enligt Garberg et al. (2019) kan ett annat hinder vara det relativt komplicerade regelverket, som kan 
göra det svårt för en enskild operatör att förstå vad som krävs för att bedriva inlandssjöfart. Ett förslag 
om att ta fram tydlig information om vilka regler som gäller finns med i Trafikverkets handlingsplan 
för inrikes sjöfart och närsjöfart (Berglund 2019). Även det faktum att den svenska marknaden är 
relativt okänd för europeiska aktörer kan vara ett hinder. Dessutom är, enligt Garberg et al. (2019), 
etableringskostnaden hög för europeiska aktörer, delvis på grund av att pråmfartygen inte får köras till 
Sverige utan måste fraktas på annat sätt.  

I Sverige finns idag ingen branschorganisation som för branschens talan och driver inlandssjöfartens 
intressen, vilket i sig bidrar till att kunskapen om inlandssjöfart inom den offentligen sektorn i Sverige 
sannolikt är begränsad (Garberg et al. 2019).  

För transportköparna innebär den begränsade marknaden för inlandssjöfarten jämfört med 
lastbilstransporter att de själva måste vara aktiva i planeringen av transporten ifråga, och kanske också 
vara med och dela på den risk som den nya transportlösningen innebär (Garberg et al. 2019). 

Garberg (2016) menar att staten även måste väga in samhällsekonomiska miljö-, trängsel- och 
säkerhetsaspekter i de riktlinjer som påverkar trafikslagens förutsättningar. Annars kan ofta 
vägtransporter framstå som det mest kostnadseffektiva alternativet. 
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Som vi beskriver ovan utgör inte inlandssjöfart ett eget trafikslag i Sverige. Detta är enligt branschen 
en avgörande anledning till den begränsade marknaden. En sådan förändring skulle kunna innebära att 
inlandssjöfarten, i likhet med i andra europeiska länder, får särskilda villkor och bättre förutsättningar 
att konkurrera med lastbilstransporter  (Garberg et al. 2019). Sjöfartsverket menar att införandet av ett 
femte trafikslag skulle kunna leda till en översyn av hur farledsavgifter och andra transportrelaterade 
avgifter tas ut, och konstaterar att slopade eller reducerade avgifter skulle få stora negativa 
konsekvenser för myndighetens intäkter. Trafikverket pekar på att förändringen skulle kräva ett stort 
arbete för att anpassa det svenska regelverket samt skatte- och avgiftssystemet till det nya trafikslaget 
(Garberg et al. 2019).  

En annan faktor som nämns ovan, och som kan verka försvårande på möjligheten att nyttja 
inlandssjöfarten, är det faktum att hamnarna ägs av kommunerna (genom kommunala bolag), som har 
långtgående självstyre jämfört med många andra EU-länder. Detta tillsammans med att hamnarna även 
i övrigt tycks ha en mindre framträdande roll i det nationella transportsystemet jämfört med 
exempelvis Nederländerna och Belgien, kan innebära svårigheter vid planering av och investeringar i 
inlandssjöfarten (Trafikanalys 2019). Som vi har beskrivit ovan nämns den bristfälliga tillgången till 
hamnar som ett hinder vid transporter vattenvägen av bergmassor i projektet för utbyggd tunnelbana 
vid Kungsträdgården. I Trafikverkets handlingsplan för inrikes sjöfart och närsjöfart är en av 
punkterna att Trafikverket ska analysera hur torrhamnar och omlastningskajer för inlandssjöfarten kan 
utvecklas för att bidra till ökad sjöfart (Berglund 2019). 

Under 2018 genomförde WSP och RISE (u.d.) en förstudie med syftet att förstå varför inte Göta Älv 
nyttjas för att avlasta stadens vägar (Göteborg) från byggrelaterade godstransporter, och relevanta 
aktörer och intressenter tillfrågades om vad de anser vara de största hindren för en ökning av 
godstransporter sjövägen. Bland annat nämns avsaknad av ändamålsenliga transportlösningar för 
emballage och lastbärare, som leder till att omlastningar krävs, som ett hinder. Då många byggherrar 
och byggentreprenörer inte har tidigare erfarenheter av dessa transportlösningar ser de inte 
sjötransporter som ett realistiskt alternativ. Det upplevs svårt att veta hur man går tillväga, vilka 
aktörer som ska kontaktas och hur sjötransportlösningen kan kvantifieras miljömässigt och 
ekonomiskt. Samtidigt är de flesta aktörer positiva till själva idén med sjötransportlösningar. Andra 
hinder som nämns är att sjötransporter är mer tidskrävande, samt en avsaknad av stöd från statliga 
myndigheter och Göteborgs stad (WSP och RISE u.d.). 

6.2. Geografiska förutsättningar 

6.2.1. Is, fartygsstyrka, driftskostnader 
Fartyg för europeisk inlandssjöfart byggs vanligen inte för isförhållanden. Is nämns heller inte i 
European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels, ES-TRIN 
(2019), som är det regelverk om fartygsteknik som direktiv 2016/1629 (EU 2016) hänvisar till. I en 
nordisk kontext förekommer regelbundet isbildning och DNV-GL har i sitt regelverk tillägg för inre 
vattenvägsfartyg (DNV-GL 2011) där skrovförstärkning för gång i is upp till 0,2 meter (brash ice) 
adresseras. Reglerna innebär en ökning av plåttjocklekar, kraftigare propelleraxel, propeller, 
transmission och styrmaskineri. För gång i tjockare is hänvisas till regelverk för isklassade fartyg, till 
exempel Finsk-Svenska isreglerna (FSIR). Zhang (2018) visar att ett modernt inrevattenvägsfartyg 
byggt enligt europeiskt regelverk inte skulle kunna trafikera Mälaren, där istjockleken varierar mellan 
0,2 och 0,5 meter, utan att förstärkas. Med detta i åtanke kan det i det här sammanhanget vara rimligt 
att anta att vikten (lättvikten) för ett fartyg designat för Mälarförhållanden blir ca 5% högre än 
motsvarande fartyg konstruerat för isfria europeiska förhållanden. 

Under perioder med is kommer fartyget, trots förstärkt skrov, behöva sänka farten och eventuellt 
stanna i hamn vid enstaka tillfällen. Zhang (2018) använder termen Operational Time Window, OTW, 
som ett mått på antal dagar per år som fartyget kan utföra sina transportuppgifter. OTW bestäms av 
fartygets skrovstyrka, istjocklek och fartygets fart. OTW skulle kunna fungera som en parameter vid 
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kravställning i upphandling där OTW=365 skulle betyda full användarbarhet vilket i sin tur kommer 
att driva upp både fartygets tillverknings- och driftskostnader samt dess vikt, som i sin tur minskar 
lastkapaciteten. I sammanhanget bör man också hålla i åtanke att isförhållanden påverkas av mängden 
trafik totalt, dess regelbundenhet och eventuell isbrytningsassistans (jfr. snöröjning i trafiken). 

6.2.2. Vattenskydd 
I studien Distribution av flytande bränslen på Mälarens och Stockholms inre vattenvägar (Axiö 2016), 
uppmärksammas behovet av en noggrann analys av vilka risker en utökad sjöfart på Mälaren skulle 
kunna innebära. Den delen av studien är utförd av Ragn-Sells Miljökonsult AB. Mälaren har flera av 
regeringen beslutade Natura 2000-områden där speciella tillstånd krävs för att bedriva verksamhet. 
Rapporten lyfter fram risker vid utsläpp av flytande bränsle som utgör lasten i de transportsenarior 
som är aktuella i studien, men som vanligen också finns ombord i form av bunkerbränsle. Rapporten 
gör oss uppmärksamma på att utsläpp i vatten ofta är svårare att sanera än motsvarande utsläpp på 
land, att Mälaren är vattentäkt och att konsekvenserna av ett utsläpp därmed kan bli allvarliga, att 
riskerna varierar med årstiderna och med var i Mälaren ett utsläpp sker. Vår och sommar är djurlivet 
mer känsligt än övriga årstider och vid isbildning på vintern är det både svårare att begränsa ett utsläpp 
och att sanera efteråt.  

Risk i bemärkelsen hur allvarlig en tänkbar händelse är brukar uttryckas som sannolikheten för att 
händelsen inträffar multiplicerat med konsekvensen av att det inträffar. Axiö (2016) ger en god 
vägledning kring vad som kan inträffa och beskriver konsekvenserna. Det konstateras också att 
sannolikheterna för att sjöolyckor ska inträffa inte går att uppskatta, huvudsakligen för att den relativt 
ringa sjöfarten i Mälaren innebär att det statistiska underlaget är begränsat. 

Rapportens slutsats formuleras som ”Att miljöriskerna hanteras korrekt är en grundförutsättning för att 
transporterna ska kunna flyttas över från väg till vatten, varför även riskhändelser och hantering av 
dessa måste ingå i vidare arbete.” (Axiö 2016, s. 6). Här syftar ordet ”transporterna” på transporter av 
flytande bränsle och det är rimligt att dra slutsatsen att riskerna till stor del hänger samman med vad 
som transporteras och vilket bränsle eller energilagringssystem som fartyget använder. Sammantaget 
är det viktigt att en utbyggd inlandssjöfart innehåller en genomtänkt strategi för att hantera 
miljöriskerna. 

6.2.3. Rutter 
De lokala skillnaderna längs inre vattenvägar och skillnader i våghöjd mellan de olika zonerna kan 
innebära begränsningar i vissa fall. Dock är de pråmfartyg som är aktuella för trafik i Sverige 
konstruerade enligt byggreglerna för zon 2. Det innebär att fartygen kan trafikera också Zon 1-
områden till exempel i Vänern och ut ur Mälaren till den nya containerhamnen i Norvik med 
väderrestriktioner, enl. TSFS 2018:60, Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i 
inlandssjöfart. En utvidgning av de svenska IVV-områdena pågår (Transportstyrelsen 2019a), och 
sjöfartsverket har påbörjat en utredning om EU-klassade pråmfartyg i dessa områden (Trafikverket 
2019b). 
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7. Slutsatser 
De huvudsakliga slutsatserna kan summeras som följande: 

• I länder med relativt stort godstransportarbete på inre vattenvägar (Belgien, Frankrike, 
Nederländerna och Tyskland har studerats) har inre vattenvägar under lång tid funnits som ett 
alternativ till andra transportmedel. Dessa länder har dedikerade myndigheter eller offentligt 
finansierade organisationer på statlig eller delstatlig nivå som arbetar för främjandet av 
transporter på inre vattenvägar genom informationskampanjer, offentlig-privat samverkan och 
direkta stöd till företag som etablerar transportlösningar med potential att avlasta vägnätet. 

• För Belgien (Vallonien) och Frankrike har vi funnit information om hur inre vattenvägs-
transporter hanteras i offentliga upphandlingsförfaranden. Det finns rutiner både i Belgien och 
i Frankrike för att uppmuntra eller kräva att inlandssjöfart ska användas vid exempelvis 
bortforsling av massor i samband med byggprojekt. Riktlinjerna för hur hållbar inlandssjöfart 
kan inkluderas som alternativ i upphandlingsförfaranden framstår som särskilt intressanta och 
värdefulla. Den viktigaste slutsatsen är att det förekommer upphandlingsförfaranden i andra 
europeiska länder som liknar de förfaranden som projektet syftar till att utveckla i Sverige.  

• Det franska arbetet med att ta fram kalkylverktyg för att på ett standardiserat sätt beräkna 
eventuella miljönyttor med inlandssjöfart jämfört med lastbilstransport förefaller vara 
intressant att studera vidare i samband med att projektet fortlöper.  

• Som Garberg (2016) konstaterar måste även samhällsekonomiska miljö-, trängsel- och 
säkerhetsaspekter vägas in i de riktlinjer som påverkar trafikslagens förutsättningar, annars 
kan ofta vägtransporter framstå som det mest kostnadseffektiva alternativet.  

• Det finns få indikationer på att styrmedel på EU-nivå för en ökad användning av inre 
vattenvägar på senare år har haft önskad effekt. Europeiska riksrevisionsrätten (2015) fann 
tvärtom att stöd som utgått till överflyttningsprojekt med syfte att inre vattenvägar ska avlasta 
vägnätet inte har gett någon märkbar effekt på godstransportarbetets fördelning i EU som 
helhet. 

• Ett skäl till inlandssjöfartens begränsade omfattning i Sverige jämfört med många andra 
europeiska länder verkar vara att Sverige, till skillnad från övriga Europa, inte medger några 
särskilda lättnader när det kommer till avgifter, bemanning, behörigheter eller krav på lots. 
Många aktörer verkar också uppleva regelverket kring inlandssjöfarten i Sverige som 
komplicerat. Även det faktum att staten har mindre inflytande över planering av och 
investeringar i hamnar, jämfört med exempelvis Nederländerna och Belgien, kan utgöra ett 
hinder för en utveckling av inlandssjöfarten.  

• Av de offentliga upphandlingar som beskrivs i kapitel 5 vill vi särskilt lyfta den för spår- och 
servicetunnlar vid Kungsträdgården och den option om sjötransporter som framgår av 
förfrågningsunderlaget. Med en sådan option beaktas inlandssjöfarten som ett alternativ i 
upphandlingen, samtidigt som hänsyn tas till marknadens begränsade omfattning. Även 
lösningen för förbifart Stockholm, där regeringen krävde sjötransporter i så stor utsträckning 
som möjligt genom sitt tillåtlighetsbeslut, kan vara intressant att beakta. Men i det fallet har 
inte den offentliga upphandlingen en lika stor roll att spela i valet av transportsätt, då 
transportlösningen i stor utsträckning var given redan i och med regeringens beslut.  

• Frågan om huruvida offentlig upphandling kan utgöra en katalysator för en bredare 
användning av inlandssjöfart kan inte besvaras med hjälp av det genomgångna materialet. Det 
förekommer visserligen strategier i andra länder för att främja inlandssjöfart som alternativ vid 
offentlig upphandling, men i dessa fall finns redan en stor och livskraftig marknad för inre 
vattenvägstransporter. 
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