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Förord 
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Kvalitetsgranskning 
En tidigare version av rapporten har diskuterats på ett seminarium med uppdragsgivarna 
6 mars 2013. Intern peer reviews har genomförts av Anna Johansson (27 mars 2013) 
och Jan-Eric Nilsson (3 april 2013). Inge Vierth har genomfört justeringar av slutligt 
rapportmanus 4 april 2013. Projektledarens närmaste chef Tomas Svensson har därefter 
granskat och godkänt publikationen för publicering 5 april 2013.  

 

 
Quality review 
An earlier version of the report has been discussed at a seminar with the clients. Internal 
peer reviews were performed by Anna Johansson (27 March 2013) and Jan-Eric Nilsson 
(3 April 2013). Inge Vierth has made alterations to the final manuscript of the report. 
The research director of the project manager Tomas Svensson examined and approved 
the report for publication on 5 April 2013. 
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Externa kostnader och avgifter för fem svenska, gränsöverskridande 
godstransporter 
av Inge Vierth, Anna Mellin och Rune Karlsson 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 
Sammanfattning 
För fem internationella godstransportrelationer, som har Sverige som start eller mål, har 
sammanlagt femton alternativa transportkedjor studerats: 

- Fall 1: Containertransport från Hamburg till Eskilstuna 
- Fall 2: Trailertransport från Düsseldorf till Smedjebacken 
- Fall 3: Transport av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort 
- Fall 4: Transport av stål från Borlänge till Benelux 
- Fall 5: Containertransport från Gävle till Hamburg 

Analyserna avser a) vilka marginella externa kostnader transporterna ger upphov till, b) 
vilka statliga infrastrukturavgifter och skatter som betalas och c) till vilken grad de 
externa kostnaderna är internaliserade. I uppläggen ingår väg-, järnvägs- och 
sjötransporter var för sig och i kombination. Det görs olika antaganden om fordons- och 
fartygsstorlekar, utnyttjandegrader och rutter. Beskrivningen avser situationen hösten 
2012.  

Externa kostnader 

De externa marginalkostnaderna för infrastrukturen (kostnader för slitage och 
nedbrytning), trafiksäkerhet, CO2-utsläpp och luftföroreningar (NOx, SO2 och partiklar) 
redovisas. Huvuddatakällan är den på uppdrag av EU-kommissionen framtagna 
handboken för externa kostnader i transportsektorn och Trafikverkets ASEK-rapport. 
De externa kostnaderna för trängsel och buller behandlas översiktligt. Uppgifter om 
statliga skatter och infrastrukturavgifter har hämtats från officiella källor. 

Generellt är de externa kostnaderna per godsenhet eller lastbärare högst för väg-
transporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter. Olika antaganden 
om fordons- och fartygsstorlekar, utnyttjandegrader och rutter påverkar kostnadsnivån i 
de enskilda fallen och alternativen. För de landbaserade transportmedlen är slitage-
kostnaderna de största externa kostnaderna. De externa kostnaderna skulle öka om man 
inkluderar kostnaderna för buller och trängsel/knapphet. Vi har utgått från EU:s 
handbok för järnvägens energiförbrukning där det antas en europeisk el-mix och de 
indirekta externa kostnaderna för luftföroreningar och koldioxidutsläpp (som uppstår 
vid elproduktionen) inkluderas. Dessa kostnader utgör cirka 20 procent av järnvägens 
externa kostnader. Vägtransporternas luftföroreningar minskar över tiden tack vare att 
skarpare krav blir obligatoriska vid inköp av nya lastbilar. En jämförbar utveckling 
förväntas för sjötransporter.  

Infrastrukturavgifter och skatter  
Med hänsyn till vägtullarna på de tyska och franska motorvägarna, är avgifterna per 
lastbilskilometer på motorvägarna högre på kontinenten än i Sverige. För de övriga 
vägarna ligger avgiftsnivån i samtliga betraktade länder i samma storleksordning. Vi får 
samma bild för järnvägstransporter som för vägtransporter på motorvägar; det vill säga 
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till följd av de mycket högre banavgifterna på kontinenten är avgifterna för järnvägs-
transporter genomgående högre i de berörda grannländerna än i Sverige.  

Statliga infrastrukturavgifter och skatter utgör olika stora andelar av de samlade 
kostnaderna för en transport mellan avsändare och mottagare. Avgiftsandelen av de 
samlade transportkostnaderna är med cirka 28 procent högst för lastbilstransporten 
Norrköping – Rochefort (i Fall 3 där sågade trävaror transporteras); i detta fall beräknas 
en avgiftsandel på cirka tre procent för sjöalternativet. Näst högst är avgiftsandelen med 
ungefär tolv procent i väg-, järnvägs- och sjöalternativet i Fall 2 (där metallprodukter 
transporteras från Düsseldorf till Smedjebacken).  

Sjöfartens avgifter (lots- och farledsavgifter samt passageavgifter för Kielkanalen) står i 
sjöfartsalternativen i Fall 1, 3, 4 och 5 för mellan cirka två och tolv procent av de 
samlade transportkostnaderna. ”Ruttvalet” är av betydelse, dvs. avgifterna ökar om 
rutten via Kielkanalen väljs. Faktumet att sjöfartens avgifter i princip inte är avstånds-
beroende innebär att sjöfartens avgifter per kilometer är särskilt låga för långa 
transportavstånd. Farleds- och lotsavgifternas utformning (dvs. avgifter på hamn/farled) 
missgynnar tentativt transportkedjor med flera stopp.  

Internaliseringsgrad 

Internaliseringsgraden beräknas som en kvot mellan de beräknade avgifterna/skatterna 
och de externa kostnaderna. Om vi betraktar de olika trafikslagsvisa segmenten är 
internaliseringsgraden för vägtransporterna genomgående relativ hög. I våra exempel 
täcks de externa kostnaderna på kontinenten till över 100 procent och i Sverige till drygt 
50 procent. Den exakta kvoten bestäms av hur stor del av transporten som går på 
motorvägar respektive andra vägar. Motsvarande skillnad mellan Sverige och 
kontinenten finns för de betraktade järnvägstransporterna; här ligger internaliserings-
graden i Sverige mellan 22 och 37 procent och utanför Sverige på över 100 procent. 

För lastfartygen ligger internaliseringsgraden mellan 10 och 30 procent (för fartyg som 
går runt Danmark) respektive mellan 30 och nästan 50 procent (för fartyg som passerar 
Kielkanalen). Ett generellt mönster är att sjötransporternas internaliseringsgrad minskar 
med transportavstånden. Avgifterna per gods- eller lastenhet minskar med ökad 
fyllnadsgrad.  

Varken volymen och strukturen av de externa kostnaderna eller utformningen av regler, 
infrastrukturavgifter och skatter är statiska. Nytt kostnadsunderlag om trafikens 
samhällsekonomiska kostnader tas fram bland annat fram inom ramen för VTI:s 
regeringsuppdrag 2013/2014.  
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External costs and infrastructure fees for five border crossing freight transports 
by Inge Vierth, Anna Mellin and Rune Karlsson 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 
Summary 
For five international freight relations with origin or destination in Sweden, a total of 
fifteen alternative transport chains have been studied: 

- Case 1: Container transport from Hamburg to Eskilstuna 
- Case 2: Trailer transport from Düsseldorf to Smedjebacken 
- Case 3: Transport of sawn timber from Norrköping to Rochefort 
- Case 4: Transport of steel from Borlänge to Benelux 
- Case 5: Container transport from Gävle to Hamburg 

The analysis comprises a) the marginal external costs of the transports, b) the federal 
infrastructure charges and taxes paid and c) the degree to which external costs are 
internalized. Road, rail and sea are included separately or in combination in the 
alternative transport chains. Assumptions are made concerning vehicle and vessel sizes, 
utilization rates and routes. The description refers to the situation in autumn 2012. 

External costs 

The marginal external costs for the infrastructure (wear and tear costs), traffic safety, 
CO2 emissions and air pollutants (NOx, SO2 and PM) are included. The main data 
source is the Handbook for external costs in the transport sector that has been 
commissioned by the European Commission and the CBA guidelines of the Swedish 
Transport Administration. The external costs of congestion and noise are treated less 
thoroughly. Information on federal taxes and infrastructure charges has been collected 
from official sources. 

Generally the external costs per freight unit or cargo unit are highest for road transports, 
followed by rail and lowest for sea transports. The assumptions about the vehicle and 
vessel sizes, utilization rates and routes influence the external costs in the different cases 
and alternatives. For the land-based modes the wear and tear costs are the largest 
external costs. The external costs are higher if the costs of noise and congestion/scarcity 
are included as well. As in EU:s handbook, European electricity mix is assumed and the 
indirect external costs of air pollution and CO2 emissions (arising from electricity 
production) are included in the external costs. These costs represent about 20 per cent of 
the external costs of the rail freight transports. Air pollution from road freight transports 
decreases over time due to the fact that sharper requirements become mandatory for the 
purchase of new trucks. A similar trend is expected for sea transports. 

Infrastructure charges and taxes 

Given the tolls on the German and French motorways, the taxes and charges per truck 
kilometre are higher on the motorways in mainland Europe than in Sweden. For the 
other roads the level of taxes and fees is about the same size in all countries considered. 
Due to the much higher track user charges in the countries in mainland Europe than in 
Sweden we get the same picture for rail transports as for road transports on motorways. 
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The federal infrastructure charges and taxes represent different proportions of the total 
costs for a transport between sender and receiver. The share of the total transport costs 
is with about 28 per cent highest  for truck transport Norrköping -–Rochefort (in Case 3 
where  sawn timber is transported), in this case a share of about three percent is 
calculated for the sea transport alternative. The second highest share of about twelve 
percent is calculated in the road, rail and sea transport alternative in Case 2 (transport of 
metal products from Düsseldorf to Smedjebacken). 

The sea transport charges (pilot fees in all countries, fairway dues in Sweden and tolls 
for the Kiel Canal) correspond to two to twelve percent of the total transport costs in the 
sea transport alternatives in Case 1, 3, 4 and 5. Route choice matters; the fees increase 
i.e. if the route through the Kiel Canal is selected. The fact that the charges for sea 
transports are in principle not distance based means that the sea transport fees per 
kilometre are particularly low for long transport distances. The design of the fairway 
dues and pilot fees (i.e. charges per port/fairway) are unfavorable for transport chains 
with multiple stops. 

Degree of internalization 
The degree of internalization is calculated as the ratio between the fees and  taxes and 
the corresponding external costs. If we consider the different modes, the internalization 
ratio for road freight transports is consistently high. In our examples the external costs 
in mainland Europe are covered to over 100 per cent and in Sweden to about 50 per 
cent. The exact ratio is determined by how much of the trip is on motorways and other 
roads. There is a corresponding difference for rail freight transports; here the 
internalization ratio lies between 22 and 37 per cent in Sweden and over 100 percent 
outside Sweden.  

The internalization ratio for cargo vessels is 10 to 30 per cent (for ships going around 
Denmark) and 30 to nearly 50 percent (for ships passing the Kiel Canal). A general 
pattern is that the sea transport internalization ratio decreases with the transport 
distance. The charges per goods unit or cargo unit decrease with increased utilization 
rate.  

Both volume and structure of the external costs and infrastructure charges and taxes as 
well as regulations are not static. New cost bases for external costs are i.e. produced in 
the context of VTI's government commission  2013/2014. 
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1 Bakgrund 
1.1 Uppdrag 
Ostkusthamnarna Gävle, Hargshamn, Stockholm, Södertälje, Västerås, Oxelösund och 
Norrköping har gett VTI i uppdrag att belysa hur statliga skatter och infrastruktur-
avgifter samt externa marginalkostnader skiljer sig åt för olika internationella 
godstransporter där trafikslagen konkurrerar med varandra.  

De (interna) operativa transportkostnaderna motsvarar det varuägare betalar för 
transporttjänster, inklusive lastning, lossning och eventuella omlastningar. Kostnads-
nivån förhandlas av aktörerna på marknaden. De externa marginalkostnaderna1 är de 
kostnader som varje ytterligare fordonskilometer eller fartygskilometer förorsakar för 
övriga, till exempel andra trafikanter eller boende längs vägar och järnvägar, men som 
inte beaktas i transportföretagens (eller varuägarnas) transportbeslut. I den svenska och 
europeiska transportpolitiken används olika skatter och infrastrukturavgifter för att 
internalisera de externa marginalkostnaderna, dvs. för att göra de externa kostnaderna 
till interna kostnader som beaktas vid företagens beslut. Exempel för externa 
marginalkostnader som trafiken orsakar är kostnader för olyckor, buller och slitage på 
vägarna.2 

Internaliseringsgraden beräknas genom att se i vilken utsträckning statliga skatter och 
infrastrukturavgifter täcker de externa kostnader som trafikslagen ger upphov till. Detta 
görs genom att dividera skatter och avgifter med de externa kostnaderna. När dessa 
värden är lika stora är det en full internaliseringsgrad (dvs. 100 %). När de externa 
kostnaderna överstiger skatterna och avgifterna råder en underinternalisering (dvs. 
internaliseringsgraden < 100 %). 

De svenska banavgifterna baseras på marginalkostnadsprincipen, dvs. de rörliga externa 
kostnaderna som ytterligare en tågkilometer ger upphov till ska täckas av en banavgift 
av motsvarande storlek. År 2009 täckte banavgifterna ca åtta procent av Banverkets 
kostnader för drift, underhåll och trafikledning (Trafikverket, 2013). Däremot täcker 
farleds- och lotsavgifterna i stort sett Sjöfartsverkets samlade infrastrukturkostnader. 
Vägtransport-infrastrukturen finansieras till en begränsad del av brukaravgifter,  
vägtrafikanterna betalar dock bränsle- och fordonsskatter3.    

 
1.2 Avgränsning 
Ostkusthamnarna har specificerat alternativa transportupplägg för fem internationella 
relationer som har Sverige som start eller mål.4 I uppläggen ingår väg-, järnvägs- och 
sjötransporter var för sig och i kombination. För de olika fallen jämförs de externa 
marginalkostnaderna på länkarna och de statliga skatterna och infrastrukturavgifterna. 
 

                                                 
1 Med marginalkostnader avses de rörliga externa kostnaderna som ytterligare en fordonskilometer eller 
fartygskilometer ger upphov till. I motsats till detta avser genomsnittskostnaderna de samlade 
kostnaderna per fordonskilometer eller fartygskilometer. I de samlade kostnaderna ingår både fasta och 
rörliga kostnader.  
2 Infrastrukturavgifter och skatter har också en finansierande funktion, att finansiera infrastruktur. 
3 Bränsle- och fordonsskatter används bl.a. för att täcker kostnaderna för vägtransportsystemet  
4 Med hänsyn till uppgifternas känslighet redovisas nedan enbart ungefärliga transportkostnader för de 
alternativa transportuppläggen.  
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De externa marginalkostnaderna för infrastrukturen (kostnader för slitage och 
nedbrytning, som kallas för slitagekostnader nedan), trafiksäkerhet, CO2-utsläpp och 
luftföroreningar (NOx, SO2 och partiklar) redovisas. Kostnaderna som används är 
viktade med hänsyn till transportmiljöer men inga detaljerade kostnader för landsbygd 
eller tätorter används. De externa marginalkostnaderna för trängsel och buller behandlas 
översiktligt.  

Returtransporter ingår inte i de studerade fallen. Transporttider, antalet avgångar samt 
lagerkostnader i hamnar och terminaler ingår inte heller i detta projekt.5  

 
1.3 Upplägg  
Utgångspunkt för projektet är de fem av uppdragsgivarna beskrivna transportfallen. 
Transportkedjorna redovisas per trafikslag och per land. Rapporten är uppbyggd enligt 
följande. I kapitel 2 skildras de fem transportfallen. I kapitel 3 beskrivs de externa 
marginalkostnaderna per fordons- och fartygskilometer respektive godsenhet/lastbärare, 
dels uppdelat för de olika segmenten och totalt. I kapitel 4 sammanställs de statliga 
skatter och infrastrukturavgifter som betalas i de olika segmenten och totalt. I kapitel 5 
beräknas internaliseringsgraden (som kvot mellan de i kapitel 4 beskrivna skatterna och 
avgifterna och de i kapitel 3 redovisade externa kostnaderna). Även storleken på de 
icke-internaliserade externa kostnaderna redovisas (som differens mellan de i kapitel 3 
redovisade externa kostnaderna och de i kapitel 4 redovisade infrastrukturavgifterna och 
skatterna). I kapitel 6 presenteras våra slutsatser.  
 
Som dataunderlag för transportkostnaderna används den information som hamnarna har 
tagit fram i samarbete med ett antal godstransportköpare samt officiella uppgifter om 
statliga skatter och infrastrukturavgifter. Huvuddatakällan för de externa marginal-
kostnaderna för trafikslagen är den på uppdrag av EU-kommissionen, inom ramen för 
IMPACT-projektet6, framtagna handboken för externa kostnader i transportsektorn. 
Slitagekostnaderna för järnväg ingår inte i IMPACT och är därför hämtade från 
Trafikverkets ASEK-rapport7.  
 

                                                 
5 Dessa faktorer behandlas bl.a. i (Vierth, I, 2012). 
6 (CE Delft, 2008(a)), (CE Delft, 2008(b)). IMPACT = Internalization Measures and Policies for All 
external Cost of Transport. 
7 (Trafikverket, 2012) 
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2 Transportfall 
2.1 Beskrivning av transportfallen 
Transportuppläggen i de fem fallen utgörs både av lösningar som används idag, sådan 
som har genomförts tidigare och sådana som skulle kunna genomföras. Nedan visas 
vilka rutter som antas i de olika fallen.   
 
Transportavstånden med respektive trafikslag beräknas med hjälp av webbtjänsterna 
Resa-Mellan.se, Se-Distances.com, earth.google.com och den nationella godsmodellen 
Samgods.   
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2.2 Import av textilier från Hamburg till Eskilstuna 
Fall 1 avser import av textiler från Hamburgs hamn, dvs. från en omlastningshamn på 
kontinenten till en kund i Eskilstuna. Textilierna fraktas i container, främst används 20 
fots container med en totalvikt på fem till åtta ton. Följande alternativa transportkedjor 
betraktas och illustreras nedan: 

1) Containerfartyg på 10 539 GT8  (max 1 036 TEU)9 från Hamburgs hamn via 
Skagen till Göteborgs hamn, vidare med kombitåg till kombiterminalen i 
Eskilstuna(belägen i Hällbybrunn sex km väster om Eskilstuna centrum) och 
därifrån med lastbil till kundens lager fem km öster om Eskilstuna centrum.  

2) Containerfartyg på 3 999 GT (max 450 TEU) från Hamburgs hamn via 
Kielkanalen till Södertälje hamn och därifrån med lastbil till kundens lager i 
Eskilstuna. Detta fartyg används för tillfället. Tidigare gick även det i alternativ 
1) beskrivna fartyget till Södertälje (detta används i en känslighetsanalys, se 
sektion 3.2).   

3) Containerfartyg på 2 978 GT (max 330 TEU) från Hamburgs hamn via 
Kielkanalen till Västerås hamn och därifrån med lastbil till kundens lager i 
Eskilstuna.  

4) Kombitåg från Hamburg till Travemünde, järnvägsfärja till Trelleborg, kombitåg 
till kombiterminal i Eskilstuna och därifrån med lastbil till kundens lager i 
Eskilstuna.  

 

Figur 1 Alternativa transportkedjor för containertransport från Hamburg till Eskilstuna 
(lastbil = rött, järnväg = grönt, sjö = blått) 

  

                                                 
8 GT= gross tonnage (eller BT = bruttonnage). 5 207 dödviktston (dwt). Se Tabell 2 för mer information 
om fartygens kapacitet.  
9 TEU=Twenty-foot Equivalent Unit. 
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2.3 Import av metallprodukter från Düsseldorf till Smedjebacken 
Fall 2 avser import av metallprodukter från Düsseldorf i Tyskland till Smedjebacken i 
Dalarna. Metallprodukterna transporteras i trailer som tar ca 25 ton legeringar (i big 
bags). Som alternativa transportkedjor studeras: 

1) En dörr-till-dörr lastbilstransport från avsändaren i Düsseldorf till mottagaren i 
Smedjebacken. Lastbilen tar färjan mellan Travemünde och Trelleborg (26 391 
GT).  

2) En kombitransport mellan kombiterminalerna i Herne och Västerås med 
anlutningar på lastbil till Düsseldorf respektive Smedjebacken. Tåget går via 
Jylland och Öresundsbron.  

3) En lastbilstransport från Düsseldorf till Travemünde, därifrån med ett rorofartyg 
med 24 196 GT till Oxelösund och vidare per lastbil till Smedjebacken. 

 

Figur 2 Alternativa transportkedjor för trailertransport från Düsseldorf till 
Smedjebacken (lastbil = rött, järnväg = grönt, sjö = blått) 

 

  



 

14  VTI notat 10-2013 

2.4 Export av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort i 
Frankrike 

Fall 3 avser exporten av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort på den franska 
atlantkusten.10 Trävarorna fraktas i trailer på väg respektive boxar i ett general-cargo- 
fartyg till sjöss. Som alternativa transportupplägg betraktas:  

1) En dörr- till- dörr lastbilstransport, inklusive färja mellan Trelleborg och 
Travemünde. Trailern antas ta 50 m3 sågade trävaror.  

2) En dörr-till-dörr lastbilstransport (inklusive färja mellan Trelleborg och 
Travemünde). Trailern antas ta 53 m3 sågade trävaror  

3) En lastbilstransport från avsändaren i Norrköping till hamnen i Norrköping, 
vidare med en sjötransport från Norrköping till Rochefort och slutligen en 
lastbilstransport till mottagaren i Rochefort (lastbilens lastförmåga är 50 m3). 
Ett general-cargo-fartyg med 2 997 GT som kan lasta ca 5600 m3.11 

  

Figur 3 Alternativa transportkedjor för trailertransport från Norrköping till Rochefort i 
Frankrike (lastbil = rött,  sjö = blått) 

 
  

                                                 
10 Rochefort Centrum används som slutdestination i brist på andra uppgifter. 
11 I dagsläget kör ett rederi från Sundsvall till Rochefort och samlastar volymerna från Sundsvall och 
Norrköping. Fyllnadsgraden ar vanligtvis 100 procent. 
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2.5 Export av stål från Borlänge till Benelux  
Fall 4 avser export av stål som produceras i Borlänge till kunder i Belgien, Luxemburg 
och Nederländerna och i vissa fall till Frankrike och Tyskland. Transporterna lastas i 
utlastningshallen i Domnarvet/Borlänge och lossas i en hubb i Belgien eller 
Nederländerna. Som hubbar används ett distributionscenter i Maastricht, Rotterdam 
samt Antwerpens hamn. I samtliga fall tillkommer distributionen från hubben till 
mottagaren med lastbil. Dessa distributionstransporter har ungefär likvärdiga kostnader.  

För transporten mellan Borlänge och hubbarna i Benelux jämförs följande tre alternativ:  

1) Från Borlänge på järnväg till Trelleborgs hamn, järnvägsfärja till Sassnitz 
(10 882 GT), från Sassnitz på järnväg via Seddin och Venlo vid den 
tyskholländska gränsen till distributionscentret i Maastricht.12  

2) Från Borlänge på järnväg till stålhamnen i Oxelösund. Där lossas 
stålprodukterna (lagras eventuellt) och lastas till bulkfartyg på 2 779 GT som går 
till Rotterdams hamn.13 Om det finns tid går fartyget runt Danmark, vilket antas 
i vårt fall.  

3) Från Borlänge på järnväg till stålhamnen i Oxelösund, där lossas stålprodukterna 
(lagras eventuellt) och lastas till bulkfartyg som går till Antwerpens hamn.14   

 

Figur 4 Alternativa transportkedjor för ståltransport från Borlänge till Benelux (lastbil = 
rött, järnväg = grönt, sjö = blått) 

Idag går ståltransporterna på järnväg hela vägen till distributionscentret i Maastricht, 
men fram till år 2010 fraktades stålprodukterna med fartyg till Rotterdam.  
  

                                                 
12 Som slutpunkt antas järnvägsstationen i Maastricht.  
13 Som slutpunkt antas Rotterdams hamn. 
14 Som slutpunkt antas Antwerpens hamn. 
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2.6 Export av skogs- och metallprodukter från Gävle till Hamburg  
Fall 5 avser export av olika typer av skogs- och metallprodukter från Gävle hamn till 
Hamburgs hamn. Transporten avser en del av en transportkedja från 
Gästrikland/Dalarna till en destination utanför Europa. Produkterna fraktas i container. 
Som alternativa transportkedjor betraktas: 

1) Containern lastas på järnväg i Gävle, transporteras till Göteborgs hamn, lastas 
om till ett containerfartyg på 10 350 GT och transporteras, via Kielkanalen, till 
Hamburgs hamn. 

2) Containern lastas på ett containerfartyg som går direkt från Gävle hamn, via 
Kielkanalen, till Hamburgs hamn. 

 

Figur 5 Alternativa transportkedjor för trailertransport från Gävle till Hamburg 

Idag används både transportkedja 1 och transportkedja 2.  
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2.7 Sammanfattning av fallen 
Tabellen nedan sammanfattar de olika transportfallen. Fall 1 och 2 avser norrgående 
transporter (dvs. import) och Fall 3, 4 och 5 sydgående transporter (dvs. export). Fall 2 
och 3 avser transportkedjor dörr-till-dörr, Fall 4 transporter till hubbar på kontinenten 
medan Fall 1 och 5 avser feeder-transporter, dvs. delar av transportkedjor till/från 
destinationer utanför Europa. Siffrorna inom parentes avser i vilken ordning de olika 
trafikslagen nyttjas. 

 
Transportkedjor  
Tabell 1 Sammanfattning av de i studien betraktade fallen 
Fall  Väg  Järnväg Färja Fartyg Antal ben 

1 Hamburg-Eskilstuna      

1.1  Lastbil (3.) Kombi (2.)  Fartyg (1.) 3 

1.2  Lastbil (2.)   Fartyg (1.) 2 

1.3  Lastbil (2.)   Fartyg (1.)  2 

1.4  Lastbil (4.) Kombi (1.3.) Järnvägsfärja (2)   4 

2 Düsseldorf-
Smedjebacken 

     

2.1  Lastbil (1.3.)  Vägfärja (2.)  3 

2.2  Lastbil (1.3.) Kombi (2.)   3 

2.3  Lastbil (1.3.)   Fartyg (2.) 3 

3 Norrköping-Rochefort      

3.1  Lastbil (1.3.)  Vägfärja (2.)  3 

3.2  Lastbil (1.3.)  Vägfärja (2.)  3 

3.3  Lastbil (1.3.)   Fartyg (2.) 3 

4 Borlänge-Benelux      

4.1  Distribution Lastbil (4.) Systemtåg (1. 3.) Järnvägsfärja (2.)  4 

4.2  Distribution Lastbil (3.)  Systemtåg (1. )  Fartyg (2.) 3 

4.3  Distribution Lastbil (3.) Systemtåg (1.)  Fartyg (2.) 3 

5 Gävle-Hamburg      

5.1   Kombi (1.)  Fartyg (2.) 2 

5.2     Fartyg (1.) 1 

 

Transportkedjorna innehåller mellan ett ben (Fall 5, alternativ 2: direkt sjötransport 
Gävle - Hamburg) och fyra ben (Fall 1, alternativ 4: järnväg från Hamburg till 
Eskilstuna inkl. färja och distribution på lastbil  och Fall 4 alternativ 1: järnväg inkl. 
färja från Borlänge till Benelux inkl. färja och distribution på lastbil). I alla fall, förutom 
i Fall 5, ingår vägtransporter (i Fall 2 och 3 inkl. färja). Järnvägstransporter ingår i alla 
fall förutom i Fall 3. Järnvägstransporterna går på land via Jylland (Fall 2) eller med 
färja (Fall 1 och 4) till/från kontinenten. Fall 5 innehåller en järnvägstransport mellan 
Gävle och Göteborg. Fartygen går dels via Skagen och dels via Kielkanalen.  
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Lastbärare och godsenheter  
Ostkusthamnarna har tillhandahållit uppgifter om transportköparnas samlade kostnader, 
som betalas idag, har betalats eller anges i offerter, i de fem fallen. Beroende på vilken 
typ av gods som transporteras anges kostnaderna per container (Fall 1 och 5), per trailer 
(Fall 2), per m3 (Fall 3) eller per ton (Fall 4). Med hänsyn till uppgifternas känslighet 
redovisas nedan enbart genomsnittliga kostnader (för de priser som gällde hösten 2012). 
Vi kan bekräfta att priserna ligger i samma storleksordning.   

 
Fyllnadsgrader  
För att beräkna skatter och avgifter samt de externa kostnaderna per transporterad 
godsenhet (ton eller m3) respektive lastbärare (container eller trailer) behövs antaganden 
om utnyttjandegraden.15 Vi antar ett hundraprocentigt utnyttjande för lastbärare (som 
transporteras i olika kedjor) och lastbilstransporter. För kombitåg antas 20 containers 
per tåg och för systemtåg1000 nettoton per tåg.16 Vägfärjan antas ha i genomsnitt 52 
lastbilar ombord och järnvägsfärjan ett tåg. Ur sammanställningen nedan framgår att 
gods från flera godstransportköpare samlastas i samma fartyg i Fall 1, 3 och 5. I Fall 2 
och 4 fyller en varuägare hela fartyget.  

 

Tabell 2 Kapacitetsutnyttjande av lastfartygen och färjorna i de olika fallen.  
Fall Typfartyg Kapacitet  Samlastning Antaget typiskt 

utnyttjande av 
lastkapaciteten 

Fall 1, Alt 1 

Fall 1, Alt 2  

Fall 1, Alt 3 

Fall 1, Alt 4 

Container 

Container 

Container 

Järnvägsfärja 

10 539 ton GT, 13 000 ton dwt (1 036 TEU) 

 3 999 ton GT, 5 207 ton dwt (450 TEU) 

2 978 ton GT, 4 722 ton dwt (330 TEU) 

10 882 GT, 755 längdmeter 

ja 

ja 

ja 

(ja) 

90 % av TEU 

90 % av TEU 

90 % av TEU 

Ett tåg per färja 

Fall 2, Alt 1 

Fall 2, Alt 3 

Vägfärja 

Roro 

6 177 dwt (Trelleborg och Travemünde) 

GT 24 196 ton, dwt 11089 ton 

2 272 längmeter (162 trailer)  

(ja) 

nej 

52 lastbilar per färja 

90 % av längdmeter  

(144 trailers) 

Fall 3, Alt 1 

Fall 3, Alt 2 

Fall 3, Alt 3 

Vägfärja 

Vägfärja 

General cargo  

6 177 dwt (Trelleborg - Travemünde) 

6 177 dwt (Trelleborg - Travemünde) 

GT 2997 ton, dwt 4 951 ton 

(ja) 

(ja) 

ja 

52 lastbilar per färja 

52 lastbilar per färja 

100 % av tonnage 

Fall 4, Alt 2 

Fall 4, Alt 2 

Fall 4, Alt 3 

Järnvägsfärja 

Torrbulk 

Torrbulk 

10 882 GT, 755 längdmeter 

2779 GT, 4060 dwt 

2779 GT, 4060 dwt     

 

nej 

nej 

Ett tåg per färja 

100 % av tonnage 

100 % av tonnage 

Fall 5, Alt 1 

Fall 5, Alt 2 

Container 

Container 

1 036  TEU, GT 10 539 ton, dwt 13 000 ton 

1 036  TEU, GT 10 539 ton, dwt 13 000 ton 

ja 

ja 

90 % av TEU 

90 % av TEU 
 

                                                 
15 Betydelsen av vilken fyllnadsgrad som antas i kostnadsberäkningen illustreras även i Monica Grossos 
avhandling (Grosso, 2011). Hon studerar konkurrensytan mellan olika unimodala och multimodala 
transportkedjor i ett antal europeiska korridorer. 
16 Ett kombitåg på 960 bruttoton och ett systemtåg på 2000 bruttoton antas. 
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3 Externa kostnader  
3.1 Beskrivning av externa kostnader  
De externa kostnaderna som transporterna ger upphov till påverkas bland annat av vilka 
fordon eller fartyg som används, på vilka och hur långa sträckor de används samt hur de 
fysiska effekterna värderas i monetära termer. Värderingarna varierar till exempel 
mellan glesbefolkade och tättbefolkade områden beroende på hur många människor som 
exponeras för en extern effekt. I våra beräkningar inkluderas de externa slitage- och 
olyckskostnaderna för de landbaserade trafikslagen; dessa kostnader antas vara 
försumbara för sjötransporter. Externa kostnader för luftföroreningar (NOx, SO2, PM) 
och koldioxidemissioner (CO2-emissioner) inkluderas för alla tre trafikslag. 
Kostnaderna för trängsel och buller är relaterade till vissa tidpunkter och/eller delar av 
infrastrukturen. Se avsnitt 3.1.2.  

Tabell 3 Externa kostnader som beaktas 

Väg Järnväg Sjöfart  

Slitage Slitage  

Olyckor Olyckor  

Luftföroreningar Luftföroreningar Luftföroreningar  

Koldioxidemissioner Koldioxidemissioner Koldioxidemissioner 

(Trängsel/knapphet) (Trängsel/knapphet)  

(Buller) (Buller)  

 
3.1.1 Slitage, olyckor, luftföroreningar och koldioxidemissioner  
Huvuddatakällor för de externa marginalkostnaderna för trafikslagen är den på uppdrag 
av EU-kommissionen, inom ramen för IMPACT-projektet, framtagna handboken för 
externa kostnader i transportsektorn17 samt Trafikverkets senaste ASEK-rapport för 
slitagekostnaderna på järnväg 18. Samma källor och metod användes i studien som VTI 
har tagit fram på uppdrag av Trafikanalys.19 
 
Väg 
För vägtransporter beaktas om transporten sker på en motorväg eller på en annan typ av 
väg. Denna information behövs, eftersom de externa kostnaderna skiljer mellan olika 
vägtyper.20 Dessutom är vissa motorvägar avgiftsbelagda. Beräkningarna görs för en 
typlastbil med en vikt på max 40 ton, miljöklass EURO IV21, en årlig körsträcka på 
125000 km22 och en bränsleförbrukning på 0,33 liter/kilometer på motorvägar och 0,26 

                                                 
17 (CE Delft, 2008(a)), (CE Delft, 2008(b)). 
18 (Trafikverket, 2012) 
19 (Mellin, A.; Wikberg, Å.; Karlsson, R.; Vierth, I., 2013) 
20 För mer information om de externa kostnaderna för lastbilar på olika vägtyper se (Kågeson, 2011). 
21 Se (Vierth & Schleussner, 2012) 
22 (Trafikverket, 2012)  
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liter/kilometer på andra vägar. 23 Kraven med avseende på luftföroreningar ökar med 
införandet av nya EURO-klasser. Detta har inneburit att lastbilarnas utsläpp av NOx, 
PM och HC (kolväten) i Sverige har minskat med överslagsvis 30-45 procent mellan 
2007 och 2011.  
 
De marginella slitagekostnaderna innehåller kostnader för drift, underhåll och 
reinvesteringar, dock inte nyinvesteringar. I IMPACT-rapporten är slitagekostnaderna 
för motorvägar (andra vägar) i Sverige cirka fem (två) gånger högre än för genomsnittet 
för de 27 EU-länderna. Detta beror på att IMPACT redovisar genomsnittskostnader, 
vilket stämmer väl överens med marginalkostnaderna för de länder som har 
högtrafikerade motorvägar, och inte marginalkostnader. Vi använder därför istället 
värderingarna för EU27, dessa ligger i linje med en tidigare genomförd svensk studie av 
marginalkostnaderna för vägslitage.24  
 
Av Tabell 4 nedan framgår att de externa kostnaderna för vägtransporter på motorvägar 
(MV) och andra vägar (AV) skiljer: för slitage (pga. skillnader i bärighet mm), olyckor 
(pga. olika stora olycksrisker), luftföroreningar och CO2-utsläpp (pga. olika stor 
bränsleförbrukning). Kostnaderna för olyckor och slitage skiljer dessutom mellan olika 
länder. 
 
Järnväg  
Vi utgår ifrån att järnvägstransporter genomförs med el-tåg. De direkta kostnaderna till 
följd av koldioxidutsläpp och luftföroreningar från järnvägstrafiken antas vara noll både 
enligt IMPACT:s handbok och ASEK. IMPACT inkluderar även de indirekta externa 
kostnaderna, vilka baseras på en europeisk el-mix. Vad gäller tågens storlek utgår vi 
från ett kombitåg (960 bruttoton) och ett tyngre godståg (2000 bruttoton). Likt 
värderingarna för vägtransporter inkluderar de marginella slitagekostnaderna drift, 
underhåll och reinvesteringar (inte nyinvesteringar). För järnväg saknas information för 
att kunna differentiera de externa kostnaderna mellan olika banor eller länder.   

  

                                                 
23 Uppgifter för bränsleförbrukning är hämtade från den europeiska HBFA-modellen (tidigare 
ARTEMIS), se http://www.hbefa.net/e/index.html.  
24 (Haraldsson, 2007) 
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Tabell 4 Externa kostnader i kronor (2012 års priser) per fordonskm25   

  Väg (kr per lastbilskm) 

MV=motorväg, AV=annan väg  

Järnväg (kr per tågkm) 

Slitage EU 27: MV 1,08, AV 2,36 

 Tyskland. MV 0,83; AV 1,94 

18,4 

Olyckor per land  Sverige: MV 0,02; AV 0,19 

Tyskland: MV 0,03, AV 0,30 

Belgien: MV 0,05; AV 0,47 

Frankrike: MV 0,05; AV 0,48 

 1,34 

 

Luftföroreningar MV 0,57, AV 0,50 Direkt: 0, Indirekt: 1,5 kr/tågkm 

Koldioxidutsläpp  MV 0,23 AV 0,21 Direkt: 0, Indirekt: 3,4 kr/tågkm 
Källor: (CE Delft, 2008(a)), (CE Delft, 2008(b))., (Trafikverket, 2012)  
 
 
Sjö 
För sjötransporter används Nätverket för Transporter och Miljö:s (NTM:s) verktyg för 
att beräkna emissioner. 26 Detta innebär att vi kan utgå ifrån de fartygstyper och 
utnyttjandegrader som Ostkusthamnarna har angivit för de respektive relationerna.27 De 
beräknade emissionerna stämmer i grova drag överens med de av Hjelle och Fridell 
beräknade utsläppen för olika fartygstyper.28  

 

Tabell 5 Utsläpp i ton per fartygskm  
    Luftföroreningar 

Fartyg GT (ton) Utnyttjandegrad  CO2-emissioner NOx SO2 PM 

Container (Fall 1, 5) 10 539  90 % 0,190 0,005 0,001 0,0002 

Container (Fall 1) 3 999  90 % 0,095 0,002 0,0006 0,0001 

Container(Fall 1) 2 978   90 % 0,088 0,002 0,0006 0,0001 

Rorofartyg (Fall 2) 24 196  90 % 0,211 0,004 0,001 0,0002 

General cargo  (Fall 3) 2 997  100 % 0,049 0,0010 0,0003 0,00004 

Torrbulk (Fall 4) 2779  100 % 0,044 0,0011 0,0003 0,00005 

Vägfärja (Fall 2, 3)  6 177 44 % (52 lastbilar) 0,158 0,003 0,001 0,0001 

Järnvägsfärja (Fall 1, 4) 10 882  44 %  (ett tåg) 0,110 0,0021 0,00071 0,00009 

Källa: NTM Calc Freight Professional 3.0 

                                                 
25 Tabell 4 innehåller marginalkostnaderna för slitage, olyckor, luftföroreningar, och CO2-utsläpp för väg 
och järnväg uttryckt i svenska kronor (2012 års priser) per fordonskm ur IMPACT:s handbok.25 
Slitagekostnaderna för järnväg är hämtade från ASEK25 eftersom dessa inte ingår i IMPACT. 
Kostnaderna i IMPACT, som avser år 2000, uppräknas med ett harmoniserat konsumentsprisindex 
(HCPI) från den Europeiska Centralbanken (ECB, 2012).25 Valutakursen på 8,68 SEK/€ är också hämtad 
från ECB. De externa kostnaderna i ASEK-rapporten anges i 2010-års priser och räknas upp till 2012 med 
konsumentprisindex från SCB.  
26 Se http://www.ntmcalc.se/index.html 
27 Se Tabell 2 ovan. 
28 (Hjelle, H.; Fridell, E., 2012) 

http://www.ntmcalc.se/index.html
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En känslighetsanalys har genomförts för sjöfartens utsläpp av luftföroreningar. I den 
analysen har det antagits att fartygen använder bränsle med 0,1 % svavelhalt, vilket är 
den nya maximala halten enligt International Maritime Organisations (IMO) nya 
reglering för Östersjön och Nordsjön som träder i kraft år 2015. I analysen antas även 
att striktare kväveregleringar har införts, Tier 329. Resultaten visar att luftföroreningarna 
beräknas vara ungefär 80 procent lägre än de angivna i Tabell 5 ovan medan CO2-
utsläppen endast påverkas marginellt. 

För att värdera sjötransporternas CO2- emissioner och luftföroreningar (angivna i ton per 
fartygskm) i monetära termer används IMPACT:s handbok. Värderingarna för luft-
föroreningarna skiljer sig åt med hänsyn till om transporterna sker i Östersjön, Nordsjön 
eller Atlanten. Som framgår av tabellen nedan värderas luftföroreningar högst i 
Nordsjön och lägst i Atlanten. Detta beror främst på antaganden om hur luft-
föroreningarna sprids samt att de ekonomiska värderingarna skiljer mellan olika 
länder30. För värderingen av CO2 är det inte av betydelse var utsläppen sker.  

 
Tabell 6 Värdering av utsläpp i kronor per ton utsläpp (2012-års priser)  
  

CO2-emissioner 

Luftföroreningar 

 NOx SO2 PM 

Östersjön 279 29 043 41 331 134 046 

Nordsjön 279 56 969 77 076 312 774 

Atlanten  279 17 873 24 575 53 618 

     

Genomsnittsvärde  279 34 628 47 661 166 813 
Källa: (CE Delft, 2008(a))  
 
De i Tabell 6 angivna värdena är framtagna på 1990-talet och det finns indikationer på 
att de inte är aktuella längre. Detta förklaras med de då mycket lägre inkomsterna i de 
östeuropeiska länderna vid Östersjön. Därför har vi valt att tillämpa ett genomsnitts-
värde för de berörda haven.31   
 
 
3.1.2 Trängsel/knapphet och buller för de landbaserade trafikslagen  
Trängsel/knapphet uppträder enbart vid vissa timmar och i vissa delar av infrastrukturen 
(och inte under hela transporten). Kartan i Figur 6 nedan visar kapacitetsbegräsningarna 
i det svenska järnvägsnätet hösten 2012. Bullerkostnader är till exempel olika stora med 
hänsyn till vilka områden transporten går genom och om den går på dag- eller nattetid. 
Tabellen nedan visar hur värderingarna för väg och järnväg varierar mellan dag- och 
nattetid. För vägtransporter anges även större trängselkostnader under rusningstimmarna 
för vägtransporter på motorvägar än för andra vägar.  

                                                 
29 IMO-regleringen för kväve avser nyproducerade fartyg från år 2016. Se t.ex. (Mellin, 2010). 
30 (CE Delft, 2008(a)),(Sieber, N.; Kummer, U., 2013), Kommunikation med Niklas Sieber vid www.tcp-
international.de, Deliverable 11 Case Study 9c: Nordic Maritime Shipping (2002) och Deliverabel 14 
Costs due to air pollution from maritime shipping in EU-project UNITE (UNIfication of accounts and 
marginal costs for Transport Efficiency), see http://www.its.leeds.ac.uk/projects/unite/. 
 
31 På området monetär värdering av sjöfartens luftföroreningar ser vi ett behov av mer kunskap och 
information. 

http://www.tcp-international.de/
http://www.tcp-international.de/
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Tabell 7 Externa kostnader för trängsel/knapphet och buller på land (kr per fordonskm) 

 Lastbil (diesel) Godståg (el) 

Trängsel/knapphet  Landsbygd MV: 0,04 (peak), AV: 0,01 2,23 (peak) 

Buller  Dagtid: suburban 0,12; rural 0,01 

Nattetid: suburban 0,22; rural 0,03   

Dagtid: rural  0,01 

Nattetid: rural 0,01   

Summa   
Källa: (CE Delft, 2008(a)) 
 
Motsvarande kostnadsuppgifter föreligger inte för sjötransporter, de är dock generellt 
mycket mindre än för landtransporter. Vi för enbart kvalitativa resonemang avseende de 
externa kostnaderna för trängsel/knapphet och buller samt deras påverkan på 
internaliseringsgraden. 
 

Figur 6 Kapacitetsbegräsningarna i det svenska järnvägsnätet hösten 2012 

 
Källa: Trafikverket 
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3.2 Externa kostnader i Fall 1 Hamburg – Eskilstuna 
I Fall 1 Transport av textilier från Hamburg till Eskilstuna beräknas, baserade på våra 
ovan beskrivna källor och antaganden, de högsta externa kostnaderna per container i 
Alternativ 4. Detta alternativ är det avståndsmässigt kortaste och har med 56 procent 
den största andelen landtransporter (som generellt kännetecknas av högre externa 
kostnader än sjötransporter). För både väg- och järnvägstransporter är slitage den största 
externa kostnaden. I vårt exempel bidrar också (den relativt dåligt utnyttjade) 
järnvägsfärjan till de höga externa kostnaderna per container i alternativ 4. För 
sjötransporter utgör luftföroreningar den största delen av de externa kostnaderna.  

 

Tabell 8 Externa kostnader per segment i kronor (prisnivå hösten 2012) för Fall 1 
Transport av textilier från Hamburg till Eskilstuna32  

   Externa kostnader per segment 

 

  
  

Avstånd 
(km) Slitage Olyckor 

Luft-
föroreningar CO2 

Totalt per 
fordon/ 
fartyg 

Totalt per 
container  

Alternativ 1: Containerfartyg (1036 TEU) till Göteborg, kombi och lastbil 

SJÖ Hamburg - Göteborg  604 0 0 153 516 32 048 185 564 179 

JVG Göteborg - Eskilstuna  385 7 088 516 589 1 320 9 513 476 

VÄG Till mottagare  11 13 0 6 3 22 22 

  Totalt  1 000      677 

Alternativ 2: Containerfartyg (450 TEU) till Södertälje och lastbil 

SJÖ Hamburg - Södertälje  1 009 0 0 115 566 22 919 138 484 308 

VÄG Södertälje- Eskilstuna  72 81 2 41 17 141 141 

  Totalt  1 081      449 

Alternativ 3: Containerfartyg (330 TEU) till Västerås och lastbil  

SJÖ Hamburg - Västerås  1 096 0 0 125 530 26 934 152 464 462 

VÄG Västerås - Eskilstuna  48 88 6 25 11 129 129 

  Totalt  1 144      591 

Alternativ 4: Järnväg (inkl. järnvägsfärja) och lastbil 

JVG Hamburg - Travemünde  69 1 270 92 106 237 1 705 85 
FÄRJA 
per tåg Travemünde-Trelleborg  222 0 0 30 466 7 698 38 164 734 

JVG Trelleborg - Eskilstuna  582 10 714 780 891 1 996 14 381 719 

VÄG Till mottagare  11 13 0 6 3 22 22 

  Totalt  884      1 560 

 

Av de tre alternativen med olika stora containerfartyg till olika hamnar i Sverige har 
Alternativ 1 som går via Göteborg och vidare på järnväg till Eskilstuna de högsta 
externa kostnaderna per container. Landtransportdelen står för cirka 70 procent av de 
samlade externa kostnaderna per container i Alternativ 1. Näst högst är de externa 
kostnaderna i Alternativ 3, dvs. transporten som går via Södertäljekanalen och Västerås.  

                                                 
32 För att hålla tabellerna översiktliga redovisas de externa kostnaderna för aggregerade trafikslagsvisa 
avsnitt. De baseras på underlagsmaterial för olika vägtyper och olika hav mm.  
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I detta alternativ används det minsta containerfartyget (330 TEU) på den längsta 
transportsträckan. Landtransporterna står för cirka 20 procent av de samlade externa 
kostnaderna per container i detta alternativ. I Alternativ 2 som går via Södertälje 
beräknas lägre externa kostnader per container än i Alternativ 3, eftersom sträckan via 
Södertälje är drygt 60 kilometer kortare och det används ett större fartyg (450 TEU) i 
denna relation. Landtransporterna står för ca 30 procent av de totala externa 
kostnaderna. I en känslighetsanalys för Alternativ 2 har vi antagit att det 1035 TEU-
fartyget som anlöper Göteborg också anlöper Södertälje (vilket händer också i 
realiteten). I detta fall reduceras de externa kostnaderna per container för 
sjötransportdelen med tre procent till 299 kronor per container. 

 
3.3 Externa kostnader i Fall 2 Düsseldorf – Smedjebacken 
Fall 2 avser en trailertransport från Düsseldorf till Smedjebacken. I detta fall beräknas 
de högsta externa kostnaderna per trailer i Alternativ 1: Lastbil (inkl. färja), som 
innefattar en över 1 100 km lång vägsträcka. Trots att transportavståndet dörr till dörr är 
kortast i detta alternativ, beräknas de högsta externa kostnaderna per trailer till följd av 
den stora andelen landtransport. De näst högsta externa effekter beräknas för Alternativ 
3: Rorofartyg med anslutningar på väg. I detta alternativ ersätts cirka 400 km av 
vägtransportsträckan med en sjötransport. Med våra antaganden är de externa 
kostnaderna per trailerkilometer knappt hälften så stora för rorofartyget som för 
vägfärjan, transportsträckan för rorofartyget är dock längre. Alternativ 2 Lastbil, kombi, 
lastbil innehåller enbart ca 150 lastbilskilometer och ger i våra beräkningar upphov till 
de lägsta externa kostnaderna per trailer.  

 
Tabell 9 Externa kostnader per segment i Fall 2 Transport av metallprodukter från 
Düsseldorf till Smedjebacken (kronor, prisnivå hösten 2012) 
   Externa kostnader per sträcka 

 
   

Avstånd 
(km) Slitage Olyckor 

Luft-
föroreningar CO2 

Totalt per 
fordon/ 

fartyg 
Totalt per 

trailer 

Alternativ 1: Lastbil (inkl. väg färja) 

VÄG Düsseldorf - Travemünde  483 532 12 274 113 932 932 
FÄRJA 
per lastbil Travemünde - Trelleborg  222 0 0 723 190 913 913 

VÄG Trelleborg - Smedjebacken  662 1032 57 288 288 1665 1665 

  Totalt  1367      3510 

Alternativ 2: Lastbil, kombi, lastbil 

VÄG Düsseldorf - Herne  65 89 4 36 15 144 144 

JVG Herne – Västerås  1416 26068 1898 2167 4856 34989 1749 

VÄG Västerås - Smedjebacken  98 231 19 49 21 320 320 

  Totalt  1579      2213 

Alternativ 3: Lastbil, rorofartyg, lastbil  

VÄG Düsseldorf - Travemünde  483 532 12 274 113 932 932 

SJÖ Travemünde - Oxelösund  735 0 0 161360 
4330

9 204669 1421 

VÄG Oxelösund - Smedjebacken  232 515 40 118 50 723 723 

  Totalt  1450      3076 
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3.4 Externa kostnader i Fall 3 Norrköping – Rochefort  
För transporten av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort i Fall 3 beräknas de 
högsta externa kostnaderna per m3 (ca 97 kr per m3) i lastbils/färjealternativet 1 som 
utgår ifrån att det lastas 50 m3 per lastbil. De externa kostnaderna är något lägre i 
Alternativ 2 där det antas att det kan lastas 53 m3 per lastbil allt annat lika. De externa 
kostnaderna är mycket lägre i Alternativ 3 där de sågade trävarorna fraktas i ett general- 
cargo-fartyg, cirka 38 kr per m3 . 
 

Tabell 10 Externa kostnader per segment i Fall 4 Export av sågade trävaror från 
Norrköping till Rochefort i Frankrike (prisnivå hösten 2012) 
   Externa kostnader per sträcka  

 
   

Avstånd  
(km) Slitage 

Olyck
or 

Luft 
förorenin

gar CO2 

Totalt per 
fordons/ 

fartygskm 
Totalt per 

m3 

Alternativ 1: Lastbil (inkl. färja) 50m3 per trailer 

VÄG Norrköping - Trelleborg  497 547 12 282 116 959 19 
FÄRJA 
per lastbil Trelleborg - Travemünde  222 0 0 610 190 800 18 

VÄG Travemünde-Rochefort  1436 1754 87 815 336 2990 60 

  Totalt  2 155      97 

Alternativ 2: Lastbil (inkl. färja) 53 m3 per trailer 

VÄG Norrköping - Trelleborg  497 547 12 282 116 959 18 
FÄRJA 
per lastbil Trelleborg - Travemünde  222 0 0 610 190 800 17 

VÄG Travemünde-Rochefort  1436 1754 87 815 336 2990 60 

  Totalt  2 155      92 

Alternativ 3: Sjöfart (General cargo fartyg), väg 

VÄG Avsändare - Norrköping  5 12 1 3 1 16 0 

SJÖ Norrköping - Rochefort  2882 0 0 162 233 39 437 201 670 36 

VÄG Till mottagare i Rochefort  42 64 5 24 10 102 2 

  Totalt  2929 76 6 162 259 39 448 201 789 38 

 
 
3.5 Externa kostnader i Fall 4 Borlänge – Benelux  
I Fall 4, som avser ståltransporter från Borlänge till Benelux, har järnvägsalternativet 
(inklusive färja) de högsta externa kostnaderna per ton (52 kr per ton). Alternativen som 
inkluderar en sjötransport med ett rorofartyg från Oxelösund till Rotterdam respektive 
Antwerpen är något lägre. Faktumet att de externa kostnaderna är lägre i Rotterdam-
alternativet än i Antwerpen-alternativet förklaras av att sträckan till Rotterdam är 
kortare. Som det nämnts ovan tillkommer dock en distribution med lastbil till 
slutkunderna och dessa kan vara lokaliserade närmare Antwerpen än Rotterdam.  
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Tabell 11 Externa kostnader per segment i Fall 4 Export av stål från Borlänge till 
Benelux (priser hösten 2012) 
      Externa kostnader per sträcka  

 

 

  
  

Avstånd 
(km) Slitage Olyckor 

Luftföror
eningar CO2 

Totalt per 
fordon 
/fartyg 

Totalt 
per ton 

Alternativ 1: Järnväg (inkl. järnvägsfärja) 

JVG Borlänge - Trelleborg  699 12868 937 1070 2397 17272 17 
FÄRJA  
per tåg Trelleborg – Sassnitz 91 0 0 10519 3156 13675 14 

JVG Sassnitz – Maastricht 863 15887 1157 1321 2960 21324 21 

  Totalt  1653      52 

 

JVG Borlänge - Oxelösund  303 5578 406 464 1039 7487 7 

SJÖ Oxelösund-Rotterdam 1750 0 0 129403 21503 150906 38 

  Totalt  2053      45 

 
JVG Borlänge - Oxelösund  303 5578 406 464 1039 7487 7 

SJÖ Oxelösund – Antwerpen 1928 0 0 146777 23690 170467 43 

  Totalt  2231      50 

 

 
3.6 Externa kostnader i Fall 5 Gävle – Hamburg  
I Fall 5 beskrivs två alternativ för containertransporter från Gävle till hubben i 
Hamburg. Som i Fall 1 påverkas luftföroreningarna (som är de högsta externa 
kostnaderna för sjöfarten) av ruttvalet. De externa kostnaderna är lägre i det direkta 
sjöfartsalternativet i Alternativ 1. De externa kostnaderna i Alternativ 2 som kombinerar 
järnväg och sjöfart är högre eftersom tågens externa kostnader är högre än fartygets. 
Tågens externa kostnader står för cirka 80 procent av de samlade externa kostnaderna i 
detta alternativ.  

 

Tabell 12 Externa kostnader per segment i kronor (prisnivå hösten 2012) för fall 5 
Export av skogs- och metallprodukter från Gävle till Hamburg 
       Externa kostnader per sträcka 

 
   

Avstånd 
(km) Slitage Olyckor 

Luft 
föroreningar CO2 

Total per 
fordon 
Fartyg 

Totalt per 
container 

Alternativ 1: Direktsjöfart  

SJÖ Gävle - Hamburg  1307 0 0 275 994 69 349 345 343 300 

Alternativ 2: Järnväg, sjöfart  

JVG Gävle - Göteborg  516 9 499 692 790 1 770 12 750 638 

SJÖ Göteborg - Hamburg  604 0 0 153 516 32 048 185 564 161 

  Totalt  1120 9 499 692 154 306 33 818 198 314 799 
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3.7 Sammanfattning avseende externa kostnader   
Generellt är de externa kostnaderna per godsenhet eller lastbärare högst för 
vägtransporter, följt av järnvägstransporter och lägst för sjötransporter. Olika 
antaganden om fordons- och fartygsstorlekar, utnyttjandegrader och rutter påverkar 
utfallet i de enskilda fallen och alternativen. Med hänsyn till att det används olika 
godsenheter och lastbärare i de fem fallen är det svårt att göra direkta jämförelser 
mellan fallen.   

För de landbaserade transportmedlen är slitagekostnaderna de största externa 
kostnaderna. Dessa antas vara försumbara för sjötransporter. De externa marginal-
kostnaderna skulle öka om man inkluderar de externa kostnaderna för buller och 
trängsel/knapphet (som ökar med ökande trafikvolym och inte ingår i tabellerna ovan). 
Detta gäller för buller på vägar och järnvägar, trängsel i vägnätet och knapphet i 
järnvägsnätet. Flera av de beskrivna alternativen använder idag redan banor med 
medelstora eller stora kapacitetsproblem.   

El-tågens direkta externa kostnader för luftföroreningar och koldioxidutsläpp antas vara 
noll. I de ovan redovisade externa kostnaderna för järnvägstransporter inkluderas 
indirekta luftföroreningar och koldioxidutsläpp (dvs. utsläppen från el-produktionen). 
De indirekta miljö- och klimateffekterna utgör cirka 20 procent av järnvägens externa 
kostnader.  

Vägtransporternas luftföroreningar minskar över tiden tack vare att miljöklasser med 
skarpare krav blir obligatoriska vid inköp av nya lastbilar. En jämförbar utveckling 
förväntas för sjötransporter. Om fartygen använder bränsle med 0,1 % svavelhalt, vilket 
är den nya maximala halten enligt International Maritime Organisations (IMO) nya 
reglering för Östersjön och Nordsjön som träder i kraft år 2015 och striktare 
kväveregleringar (Tier 3) införs beräknas luftföroreningarna bli ungefär 80 procent lägre 
än idag. Både för väg- och sjötransporter påverkas CO2-utsläppen ytterst marginellt till 
följd av dessa skärpta krav. 

För värderingen av CO2, som påverkar klimatet, är det inte av betydelse var utsläppen 
sker. Värderingarna för luftföroreningarna skiljer sig åt med hänsyn till om 
vägtransporter sker i mer eller mindre tätt befolkade områden.  
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4 Infrastrukturavgifter och skatter    
4.1 Beskrivning av avgifter och skatter   
I det här kapitlet beskrivs vilka statliga infrastrukturavgifter och skatter som företagen 
betalar i samband med transporterna. I Tabell 13 sammanställs de relevanta statliga 
infrastrukturavgifterna och skatterna för varje trafikslag.33 Utgångspunkten är att dessa 
avgifter och skatter kopplas till användandet av fordonet respektive fartyget. Detta 
innebär vanligtvis att avgifterna/skatterna är rörliga och betalas till exempel per 
fordonskilometer eller per liter bränsle. Vidare förutsätts att avgifterna inte betalas för 
tjänster. Det finns dock vissa undantag och avgränsningsproblem som vi återkommer 
till nedan.  

Tabell 13 Statliga infrastrukturavgifter och skatter som inkluderas för att beräkna 
internaliseringsgraden 

Väg Järnväg Sjöfart 

Fordonskatt  Banavgifter Farledsavgifter  

Bränsleskatt Passageavgifter (broar) Lotsavgifter 

Eurovignette (Färja - farledsavgift) Passageavgifter (Kielkanalen) 

Kilometerskatt   

(Färja - farledsavgift)   

 
Väg  
För vägtransporter ingår dieselskatter och Lkw-Mauten, som betalas per km på tyska 
motorvägar samt tullar som betalas på vissa franska motorvägar. Vidare inkluderas 
vägavgiften (Eurovinjetten) som betalas per år i Sverige, Danmark och Beneluxländerna 
samt fordonsskatter.34 De valda rutterna inkluderar inga bropassager för lastbilar. 
Uppgifter om avgifternas och skatternas nivå är hämtade från infrastrukturhållarnas 
officiella dokument, European Automobile Manufacturers’ Association, samt en 
kommande VTI-publikation.35 

 
Järnväg 
För järnväg inkluderas banavgifter i de berörda länderna och passageavgiften för de 
fasta förbindelserna över Öresund och Stora Bält.36 Banavgifternas struktur skiljer 

                                                 
33 De statliga skatterna och avgifterna används för att beräkna internaliseringens omfattning. Se kapitel 5. 
34 Eurovinjetten är rörlig på det sättet att utländska åkare kan betala avgiften per dag, vecka eller månad. 
Fordonskatter är rörliga på det sättet att de inte behöver betalas när fordonen är avställda. 
35 (ACEA, 2012), (Hylén, 2013). 
36 Se Network Statements 2012 från Trafikverket (Tåg passerar inte Malmö och Göteborg 7.00-9.00, 
16.00-18.00), Banedanmark (Tåg passerar inte Kastrup–Kalvebod, Hvidovren–Høje Taastrup, Vojens-
Vamdrup 7.00-18.59), DB Netz (spårkategori F2 med 161- 200 km/h) och  ProRail: 
http://www.trafikverket.se/PageFiles/29060/chapter_6_fees.pdf, 
http://uk.banae.dk/db/filarkiv/8685/Network_Statement_2012_english_publication.pdf, 
http://fahrweg.dbnetze.com/file/2361392/data/tpsbroschuere2012.pdf, 
http://www.prorail.nl/English/Documents/2666794%20Netverklaring%202012%20Gemengde%20net%2
0EN.pdf 

http://www.trafikverket.se/PageFiles/29060/chapter_6_fees.pdf
http://uk.banae.dk/db/filarkiv/8685/Network_Statement_2012_english_publication.pdf
http://fahrweg.dbnetze.com/file/2361392/data/tpsbroschuere2012.pdf
http://www.prorail.nl/English/Documents/2666794%20Netverklaring%202012%20Gemengde%20net%20EN.pdf
http://www.prorail.nl/English/Documents/2666794%20Netverklaring%202012%20Gemengde%20net%20EN.pdf
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mellan länderna. Banavgifterna redovisas för jämförbarhetens skull per tågkm. De 
danska banavgifterna ligger i nivå med de svenska avgifterna, företagen betalar dock 
(relativt höga) passageavgifter för Stora Bält och Öresund. Detta innebär att de samlade 
avgifterna per tågkm från gränsen mellan Tyskland och Danmark till Malmö är ungefär 
tio gånger så höga per tågkilometer som de svenska banavgifterna. De tyska ban-
avgifterna är cirka fyra till fem gånger så höga som de svenska banavgifterna och de 
holländska banavgifterna ungefär tre till fyra gånger så höga som de svenska ban-
avgifterna.37   
  
Sjöfart 
För sjöfarten inbegrips de svenska farledsavgifterna trots att de inte enbart är kopplade 
till användandet av fartyget och inte är avståndsberoende. Avgifterna är obligatoriska 
för fartyg som seglar i svenskt vatten. Farledsavgifterna består av två delar: en 
fartygsavgift (som baseras på fartygens GT) och en godsavgift (som baseras på den 
lastade/lossade godsmängden, inkl. rabatt för bulktransporter).38 Redarna betalar för ett 
maximalt antal anlöp per år, till exempel 24 gånger för containerfartyg .39  

Vi inkluderar också lotsavgifter i de respektive svenska hamnarna trots att lotsavgifterna 
i viss mån motsvarar tjänster.  I Sverige beräknas lotsavgifterna utgående från fartygens 
GT och lotstiden. Lotstiden är i Göteborg, Oxelösund och Gävle en timme, i Södertälje 
2,5 timmar, i Västerås 8,5 timmar samt i Norrköping 3,5 timmar. Vi utgår ifrån att färjor 
inte betalar lotsavgifter. Utanför Sverige inkluderas lotsavgifter vid anlöp av hamnarna i 
Rochefort, Antwerpen, Rotterdam och Travemünde samt passageavgifter för att segla 
genom Kielkanalen, Kiel Fjord och Elbe.40 Som för väg- och järnvägssidan skiljer  sig 
avgifternas utformning åt i de olika länderna. 

 
4.2 Avgifter och skatter i Fall 1 Hamburg – Eskilstuna 
Ur sammanställningen nedan framgår att företagen som transporterar containers från 
Hamburg till Eskilstuna betalar högst avgifter i det landbaserade järnvägsalternativet 4. 
Banavgifter utgör den största delen av avgifterna, där den svenska järnvägsdelen 
Trelleborg–Eskilstuna står för högst avgift med 169 kr/container högst för den svenska 
delen Trelleborg–Eskilstuna. Avgiftsnivån per kilometer är dock nästan fem gånger 
högre på den tyska delen Hamburg–Travemünde.  
 
Nästhögst är den totala avgiften per container i ”Västeråsalternativet 3”. Detta förklaras 
bland annat av den höga lotsavgiften till följd av den långa lotstiden. Sjöfartsavgifterna 
per container är något lägre i ”Södertäljealternativet 2” på grund av att det används ett 
större containerfartyg. Sjöfartsavgifterna är ännu lägre i ”Göteborgsalternativet 1” där 
det används ett ännu större containerfartyg i detta alternativ. I detta alternativ antas 
dessutom att fartyget går via Skagen medan fartygen som anlöper Södertälje och 
Västerås antas ta den kortare vägen via Kielkanalen och betalar en passageavgift där. 
Även de samlade avgifterna är lägst i ”Göteborgsalternativet 1”. I detta alternativ står 

                                                 
37 Se även jämförelse i (ITF, 2008). 
38 Fartygsdelen är miljödifferentierad med avseende på NOx and SO2. Nivån för farleds- och 
lotsavgifterna har avstämmats med Thomas Ljungström på Sjöfartsverket. 
39 (Sjöfartsverket, 2012).  
40 http://www.kiel-canal.org/english.htm   

http://www.kiel-canal.org/english.htm
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banavgifterna på järnvägssträckan Göteborg – Eskilstuna för den största delen av 
avgifterna.  
 
Tabell 14 Statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 1 Transport av textilier från 
Hamburg till Eskilstuna i kronor (priser hösten 2012) 

 

  
  Avstånd  Statliga skatter och avgifter per sträcka   

  Km Kr per fordon/fartyg Kr per container  

Alternativ 1: Containerfartyg till Göteborg, kombi och lastbil 

SJÖ Hamburg - Göteborg  604 61 961 60 

JVG (SE) Göteborg - Eskilstuna  385 2 242 112 

VÄG (SE) Till mottagare i Eskilstuna  11 15 15 

  Totalt  1 000  187 

Alternativ 2: Containerfartyg till Södertälje och lastbil 

SJÖ Hamburg - Södertälje  1 009 65 627 146 

VÄG (SE) Södertälje- mottagare  72 96 96 

  Totalt  1 081 
 

241 

Alternativ 3: Containerfartyg till Västerås och lastbil   

SJÖ Hamburg - Västerås  1 096 67 291 204 

VÄG (SE) Västerås - mottagare  48 72 72 

  Totalt  1 144 
 

276 

Alternativ 4: Järnväg (inkl. järnvägsfärja) och lastbil  

JVG (DE) Hamburg - Travemünde  69 1 863 93 
FÄRJA 
per tåg Travemünde-Trelleborg  222 8 969 172 

JVG (SE) Trelleborg - Eskilstuna  582 3 381 169 

VÄG (SE) Till mottagare i Eskilstuna  11 15 15 

  Totalt  884 
 

449 
 
Om vi utgår ifrån ett transportpris på 5 000 kronor utgör infrastrukturavgifter och 
skatter den med cirka nio procent största andelen i Alternativ 4 och med knappt fyra 
procent den lägsta andelen i Alternativ 1. Således utgörs 91 till 96 procent av 
transportpriset av kostnaderna för själva transporttjänsten. Ur sammanställningen i 
Tabell 15 framgår också att andelen avgifter betalda i Sverige är högst i Alternativ 1 
(där det enbart ingår lotsavgifter i Hamburg utanför Sverige), något lägre i Alternativ 2 
(där det även ingår passageavgifter för Kielkanalen utanför Sverige) och lägst i 
järnvägsalternativet 4.  
 
Tabell 15 Betalda statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 1 Containertransport 
från Hamburg till Eskilstuna i kronor (priser hösten 2012) i respektive utanför Sverige 
 

 

Ungefärlig andel avgifter och skatter 

Alternativ 1:  

Containerfartyg 
till Göteborg, 

kombi och lastbil 

Alternativ 2: 

 Containerfartyg till 
Södertälje och  

lastbil 

Alternativ 3:  

Containerfartyg till 
Västerås och 

lastbil   

Alternativ 4:  

Järnväg (inkl. 
färja) och 

lastbil  

Avgifter och skatter i Sverige 3,7 % 3,1 % 3,6 % 3,7 % 

Avgifter och skatter utanför Sverige 0,1 % 1,8 % 1,9 % 5,3 % 

Summa  3,7 % 4,8 % 5,5 % 9,0% 
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4.3 Avgifter och skatter i Fall 2 Düsseldorf – Smedjebacken 
I Fall 2 Transport av metallprodukter i trailer från Düsseldorf till Smedjebacken betalas 
högst skatter och infrastrukturavgifter per trailer i Alternativ 1 som avser en direkt 
lastbilstransport (inklusive färja). Lägst avgift per trailer betalas i Alternativ 2, dvs. en 
kombitransport via kombiterminaler i Herne och Västerås med anslutande lastbils-
transporter. Som Tabell 15 visar, skiljer de samlade avgifterna sig relativt lite åt i 
järnvägsalternativet 2 och roro-alternativet 3.  
 

Tabell 16 Statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 3 import av metallprodukter i 
trailer från Düsseldorf till Smedjebacken i kronor (priser hösten 2012) 

 

  
  Avstånd  Statliga skatter och avgifter per sträcka 

  Km Kr per fordon/fartyg Kr per trailer 

Alternativ 1: Lastbil (inkl. vägfärja)  

VÄG (DE) Düsseldorf - Travemünde  483 1 336 1336 
FÄRJA  
per lastbil Travemünde - Trelleborg  220 326 326 

VÄG (SE) Trelleborg - Smedjebacken  662 947 947 

  Totalt  1 365 
 

2 609 

Alternativ 2: Lastbil, kombi, lastbil  

VÄG (DE) Düsseldorf - Herne  65 162 162 
JVG (SE, DK, 
DE) Herne - Västerås  1 416 34 305 1815 

VÄG (SE) Västerås – Smedjebacken 98 159 159 

  Totalt  1 579 
 

2 136 

Alternativ 3: Lastbil, rorofartyg (via Oxelösund), lastbil   

VÄG (DE) Düsseldorf - Travemünde  483 1 336 1 336 

SJÖ Travemünde - Oxelösund  735 66 467 472 

VÄG (SE) Oxelösund - Smedjebacken  232 369 369 

  Totalt  1 450 
 

2 176 

Om vi utgår ifrån ett transportpris på cirka 18 000 kronor per trailer står avgifterna för 
mellan 11,9 % i järnvägsalternativet 2 och cirka 14,5% i vägalternativet 1. En förklaring 
för att avgiftsandelen är genomgående högre i Fall 2 Düsseldorf till Smedjebacken än i 
Fall 1 Hamburg–Eskilstuna är den större andelen landtransporter. Ur Tabell 17 framgår 
att avgiftsandelen på kontinenten genomgående är högre än i Sverige. I Fall 2 betalas 
genomgående en större andel av avgifterna på kontinenten: drygt 51 procent i Alternativ 
1, drygt 70 procent i Alternativ 3 och cirka 85 procent i alternativ 2. 

Tabell 17 Betalda statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 2 import av 
metallprodukter i trailer från Düsseldorf till Smedjebacken i kronor (priser hösten 2012) 
i respektive utanför Sverige 

 
Ungefärlig andel avgifter och skatter 

Alternativ 1:  
Lastbil (inkl. färja)  

 

Alternativ 2:  
Lastbil/kombi  

Alternativ 3:  
Lastbil/rorofartyg  

 
Avgifter och skatter i Sverige 

 
7,1 % 1,8 % 4,6 % 

 
Avgifter och skatter utanför Sverige 

 
7,4 % 10,0% 7,5 % 

 
Summa 

   
14,5% 11,9% 12,1% 
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4.4 Avgifter och skatter i Fall 3 Norrköping – Rochefort  
För exporten av sågade trävaror41 från Norrköping till Rochefort i Fall 3 betalas 
högstavgifter per m3  i vägalternativ 1.. Företagen betalar  bränsle- och fordonskatter, 
Eurovinjetten42 samt tullen på motorvägarna i Tyskland och Frankrike. Ur Tabell 18 
framgår att det betalas ungefär dubbelt så höga skatter och avgifter per vägkilometer på 
sträckan Travemünde-Rochefort jämfört med på den svenska sträckan mellan 
Norrköping och Trelleborg. Som i beräkningen av de externa kostnaderna ovan är 
trailerns/lastbilens storlek av betydelse för avgifterna per m3. I vägalternativ 2 är de 
samlade avgifterna per m3 något lägre än i vägalternativ 1. Avgiftsnivån per m3 är 
mycket lägre i sjöalternativet 3. Som i de andra fallen bör man också komma ihåg, att 
fyllnadsgraden påverkar avgiftsnivån per lastenhet. I detta fall är avgiften per m3 
dubbelt så stor om fartyget går med en fyllnadsgrad på 50 procent i stället för på en på 
hundra procent.  

Tabell 18 Statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 3 Export av sågade trävaror 
från Norrköping till Rochefort i Frankrike (priser hösten 2012) 

 

  

  Avstånd  Statliga skatter och avgifter per sträcka 

  km kr per fordon/fartyg kr per m3 

Alternativ 1: Lastbil (inkl. färja) 50m3 per trailer  

VÄG (SE) Norrköping - Trelleborg  497 656  13 

FÄRJA (52 lastbilar) Trelleborg - Travemünde  222 326  7 

VÄG (DE, BE, FR) Travemünde-Rochefort   1436 3601  72 

  Totalt  2155 

 

 92 

Alternativ 2: Lastbil (inkl. färja) 53 m3 per trailer 

VÄG (SE) Norrköping - Trelleborg  497 656  12 

FÄRJA (52 lastbilar) Trelleborg - Travemünde  222 326  6 

VÄG (DE, BE, FR) Travemünde-Rochefort   1436 3601  67 

  Totalt  2155 

 

86 

Alternativ 3: Sjöfart (General cargo fartyg), väg  

VÄG (SE) Avsändare - Norrköping  5 8 0 

SJÖ Norrköping - Rochefort  2882 45327 9 

VÄG (FR) Till mottagare i Rochefort  42 108 2 

  Totalt  2929 45443 10 

 

Förutsatt att transportpriset ligger vid ca 330 kronor per m3 står skatter och avgifter för 
28 respektive 26 procent i vägalternativen och tre procent i sjöalternativet. De relativt 
höga avståndsberoende avgifter på de tyska och franska motorvägarna förklarar de så 
pass höga avgiftsandelarna (jämfört med Fall 1 och 2). I vägalternativen betalas cirka 
4/5 avgifterna i de berörda länderna på kontinenten och cirka 1/5 i Sverige. I sjöfarts-
alternativet fördelar sig avgifterna ungefär lika på Sverige och kontinenten.  

 

                                                 
41 Torra sågade trävaror, 1 m3 motsvarar ca  470 kg.  
42 Eurovinjetten betalas i ett av de fram Eurovinjettländerna Benelux, Sverige och Danmark 
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Tabell 19 Betalda statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 3 Export av sågade 
trävaror från Norrköping till Rochefort i Frankrike (priser hösten 2012) 
i respektive utanför Sverige 
 
Ungefärlig andel avgifter och skatter Alternativ 1: Lastbil (inkl. 

färja) 50m3 per trailer  
Alternativ 1: Lastbil (inkl. 

färja) 53m3 per trailer  
Alternativ 3: General 

cargo fartyg, väg  
 
Avgifter och skatter i Sverige 6,0 % 5,6 % 1,4% 
 
Avgifter och skatter utanför Sverige 21,8% 20,6% 1,7% 
 
Summa 27,8% 26,2% 

 
3,1% 

 

 
4.5 Avgifter och skatter i Fall 4 Borlänge – Benelux  
För transporten mellan Borlänge och distributionscenter i Benelux i Fall 4 betalas högst 
avgifter i järnvägsalternativet 1. Huvuddelen av banavgifterna betalas på sträckan 
mellan Sassnitz på Rügen och Maastricht i Nederländerna. Avgifterna för den något 
kortare sträckan Borlänge–Oxelösund (699 km i stället för 863 km) är mycket lägre. 
Företagen betalar betydligt mindre avgifter i sjöalternativen 2 och 3. I dessa alternativ 
betalas banavgifter, farleds- och lotsavgifter i Oxelösund samt lotsavgifter i Rotterdam 
respektive Antwerpen. Sjöfartsalternativen skiljer på det sätt att sträckan till Antwerpen 
är ca 180 kilometer längre än sträckan till Rotterdam och att lotsavgifterna är något 
högre i Antwerpen som i Rotterdam. Sammanlagt innebär detta att sjöfartens avgifter är 
något högre i alternativ 3 än i alternativ 2. 
 
Tabell 20 Statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 4 Export av stål från Borlänge 
till Benelux (prisnivå 2012) 

 

  
  Avstånd  Statliga skatter och avgifter per sträcka 

  km Kr per fordon/fartyg Kr per ton 

Alternativ 1: Järnväg  

JVG (SE) Borlänge - Trelleborg  699 6347 6 

FÄRJA (ett tåg) Trelleborg - Sassnitz 91 8969 9 

JVG (DE, NL) Sassnitz - Maastricht  863 24134 24 

  Totalt  1653   39 

Alternativ 2: Bulkfartyg, järnväg  

JVG (SE) Borlänge - Oxelösund  303 2547 3 

SJÖ  Oxelösund-Rotterdam 1750 32987 9 

  Totalt 2053   11 

Alternativ 3: Bulkfartyg, järnväg  

JVG (SE) Borlänge - Oxelösund 303 2547 3 

SJÖ Oxelösund - Antwerpen 1928 48173 12 

  Totalt 2231   15 

 

Om vi utgår ifrån ett transportpris på cirka 350 kronor per ton utgör avgifterna cirka tolv 
procent av transportpriset i järnvägsalternativet 1 och omkring fyra procent i 
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sjöfartsalternativen 2 och 3.43 I järnvägsalternativet betalas cirka 60 procent av de 
samlade avgifterna (banavgifter och farledsavgifter) utanför Sverige. Fördelningen 
mellan Sverige och kontinenten är jämnare i sjöfartsalternativen; det handlar sig om 
mycket lägre avgiftsnivåer totalt.  

 
Tabell 21 Betalda statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 4 Export av stål från 
Borlänge till Benelux (prisnivå 2012) i respektive utanför Sverige 
Ungefärlig andel avgifter och skatter Alternativ 1: Järnväg  Alternativ 2: Bulkfartyg, 

järnväg  
Alternativ 2: Bulkfartyg, 

järnväg  
 
Avgifter och skatter i Sverige   4,6 % 2,2 % 2,2 % 
 
Avgifter och skatter utanför Sverige 7,3 % 1,1 % 2,2 % 
  
Summa   12,0% 3,3% 4,4% 

 

 
4.6 Avgifter och skatter i Fall 5 Gävle – Hamburg  
I Fall 5 jämförs en direkt sjötransport mellan Gävle och Hamburg (Alternativ 1) med en 
kombinerad järnvägs/sjötransportlösning (Alternativ 2). Sjöfartsavgifterna är nästan 
dubbelt så höga i Alternativ 1 där fartyget antas betala passageavgiften för att gå genom 
Kielkanalen. I Alternativ 2 är banavgifterna den största avgiftsposten, de står för cirka 
två tredjedelar av de samlade avgifterna.  

 

Tabell 22 Statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 5 Transport av container från 
Gävle till Hamburg i kronor (priser hösten 2012) 

 

   

 

Statliga skatter och avgifter per sträcka 

  Avstånd (km) Kr per fordon/fartyg Kr per container 

Alternativ 1: Direktsjöfart  

SJÖ Gävle - Hamburg  1307 109 068 117 

Alternativ 2: Järnväg, sjöfart  

JVG (SE) Gävle - Göteborg hamn  516 2 746 137 

SJÖ Göteborg - Hamburg   604 49 729 53 

  Totalt  1120 

 

191 
  
Om vi antar ett transportpris på 5000 kronor per container utgör infrastrukturavgifterna 
cirka två procent i sjöalternativet och cirka fyra procent i det kombinerade järnvägs/sjö-
alternativet. I sjöalternativet betalas ungefär lika stora avgifter i Sverige (lots- och 
farledsavgifter i Göteborg) och i Tyskland (passageavgift för Kielkanal och lotsavgift i 
Hamburg). I det kombinerade alternativet utgörs cirka 90 procent av avgifterna av 
banavgifterna och lots- och farledsavgifterna i Sverige; i detta alternativ antas fartyget 
gå runt Skagen och inte via Kielkanal.    
 

                                                 
43 I detta som i de andra fallen bör man komma ihåg att de priserna som anges gäller idag men att 
fraktpriserna inte är konstanta. Det angivna fraktpriset är ovanligt lågt, järnvägsoperatörerna offererar nu 
priser som ligger 20 till 30 procent högre.  
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Tabell 23 Betalda statliga infrastrukturavgifter och skatter i Fall 5 Transport av 
container från Gävle till Hamburg i kronor (priser hösten 2012 ,)i respektive utanför 
Sverige 
 
Ungefärlig andel avgifter och skatter 
 

 
Alternativ 1: Direktsjöfart  

 
Alternativ 2: Järnväg, sjöfart  

 
Avgifter och skatter i Sverige 1,1 % 3,8% 
 
Avgifter och skatter utanför Sverige 1,3 % 0,5% 
 
Summa 2,3 % 4,4% 

 
 
4.7 Sammanfattning avseende avgifter och skatter   
Andelen infrastrukturavgifter och skatter skiljer relativt mycket mellan de olika fallen 
och alternativen. Som för de externa kostnaderna är det svårt att göra direkta jämförelser 
(med samma dimension) mellan de fem fallen, eftersom det används olika godsenheter 
och lastbärare. 

Avgiftsandelen (som andel av de samlade transportkostnaderna) är med cirka 28 procent 
högst i Fall 3 där sågade trävaror transporteras per lastbil från Norrköping till 
Rochefort. I detta fall beräknas en avgiftsandel på cirka tre procent om i stället 
sjöalternativet studeras. Näst högst är avgiftsandelen med cirka tolv procent i väg- 
järnvägs- och sjöalternativet i Fall 2 där metallprodukter transporteras mellan 
Düsseldorf och Smedjebacken.  

Med hänsyn till vägtullarna på de tyska och franska motorvägarna är avgiftsandelen per 
lastbilskilometer högre på kontinenten än i Sverige. Företagen betalar ungefär dubbelt 
så mycket skatter och avgifter på de tyska motorvägarna än på de svenska motor-
vägarna. För de övriga vägarna är avgiftsnivån för de betraktade länderna i samma 
storleksordning  

Samma bild får vi för järnvägstransporter; till följd av de mycket högre banavgifterna  
på kontinenten är avgiftsandelen för järnvägstransporter genomgående högre i 
grannländerna än i Sverige. Avgiftsandelen är högst på rutten via Jylland som 
inkluderar passageavgifter för Stora Bält och Öresund. 

Sjöfartens avgifter, lots- och farledsavgifter samt passageavgifter för Kielkanalen, står i 
sjöfartsalternativen i Fall 1, 3, 4 och 5 för mellan cirka två och sex procent av de 
samlade transportkostnaderna. Faktumet att avgiftsandelen är högre i sjöfartsalternativet 
(rorofartyg) i Fall 2 Düsseldorf – Smedjebacken vilket förklaras med den jämförelsevis 
stora andelen landtransporter i detta alternativ. ”Ruttvalet” är av betydelse, dvs. 
avgifterna ökar om rutten via Kielkanalen (där en passageavgift betalas) väljs.   

Faktumet att sjöfartens avgifter i princip inte är avståndsberoende innebär att sjöfartens 
avgifter per kilometer är särskilt låga för långa transportavstånd. Avgifternas 
konstruktion innebär också att rederiernas incitament att anlöpa flera hamnar på samma 
tur för att lasta/lossa gods begränsas. 

Som för de externa kostnaderna skulle resultaten för avgifternas storlek förstås 
förändras med andra antaganden avseende ruttval, utnyttjandegrad osv. Man kan dock 
konstatera att företagen betalar högre avgifter för landtransporter än för sjötransporter 
och inom kategorin landtransporter mer för vägtransporter än för järnvägstransporter.  
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5 Internaliseringsgraden  
5.1 Beskrivning av internaliseringsgraden 
Nedan beräknar vi i vilken utsträckning de externa kostnaderna täcks av 
infrastrukturavgifterna och skatterna. Vi beräknar internaliseringsgraden44 som kvot 
mellan de i kapitel 4 redovisade avgifterna och skatterna och de i kapitel 3 redovisade 
externa kostnaderna. Vi beräknar även de icke- internaliserade externa kostnaderna i 
absoluta termer, dvs. differensen mellan redovisade infrastrukturavgifter och skatter och 
de externa kostnaderna. Detta görs eftersom internaliseringsgraden är ett relativt mått 
och kan bli missvisande, särskilt om man jämför transporter vars externa kostnader 
skiljer sig mycket åt, t.ex. olika trafikslag eller alternativa rutter. 

 
5.2 Internalisering i Fall 1 Hamburg – Eskilstuna 
I Fall 1 som avser en containertransport från Hamburg till Eskilstuna är internaliserings-
graden per container med 54 respektive 47 procent högst i Alternativen 2 och 3 där 
containerfartygen går via Kielkanal till Södertälje respektive Västerås. Faktumet att 
internaliseringsgraden per container är något högre i Södertäljealternativet förklaras av 
att de externa kostnaderna per container är lägre i detta alternativ, därför att det används 
ett 120 TEU större fartyg och att dörr-till-dörr sträckan till Södertälje är 60 km kortare. 
De (per container) något högre externa kostnaderna i Västeråsalternativet kompenseras 
således inte av de högre lotsavgifterna. 

För Alternativ 1 Containerfartyg (1 035 TEU) via Skagen till Göteborg, kombi och 
lastbil beräknas en lägre internaliseringsgrad per container (28 %). Detta förklaras dels 
av att internaliseringsgraden för sjötransportdelen är lägre till följd av lägre avgifter då 
fartyget inte betalar avgift i Kielkanal, dels av att alternativet innehåller en järnvägs-
transport med låg internaliseringsgrad per container.  
 
I järnvägsalternativet 4 beräknas en internaliseringsgrad per container på cirka 29 
procent. Internaliseringsgraden ligger på 24 procent både på färjesträckan och på 
järnvägssträckan Trelleborg–Eskilstuna. För den tyska järnvägssträckan Hamburg–
Travemünde finns en överinternalisering, dvs. banavgifterna överstiger de externa 
kostnaderna med cirka nio procent. 
 
  

                                                 
44 Innebörd och användning av begreppet internaliseringsgrad i transportpolitiken diskuteras i (WSP, 
2012) 
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Tabell 24 Internaliseringsgrader och inte internaliserade kostnader i Fall 1 Transport 
av textilier från Hamburg till Eskilstuna  

 

  
  Avstånd (km) 

Internaliseringsgrad  
per container 

Icke internaliserade 
kostnader per container 

Alternativ 1: Containerfartyg (1 035 TEU) via Skagen till Göteborg, kombi och lastbil  

SJÖ Hamburg - Göteborg  604 33% -119 

JVG (SE) Göteborg - Eskilstuna  385 24% -364 

VÄG (SE) Till mottagare  11 66% -8 

  Totalt  1 000 28% -490 

Alternativ 2: Containerfartyg (450 TEU) via Kielkanal till Södertälje och lastbil 

SJÖ Hamburg - Södertälje  1 009 47% -162 

VÄG (SE) Södertälje- Eskilstuna  72 68% -45 

  Totalt  1 081 54% -207 

Alternativ 3: Containerfartyg (330 TEU) via Kielkanal till Västerås och lastbil  

SJÖ Hamburg - Västerås  1 096 44% -258 

VÄG (SE) Västerås - Eskilstuna  48 55% -58 

  Totalt  1 144 47% -316 

Alternativ 4: Järnväg (inkl färja) och lastbil 

JVG (DE) Hamburg - Travemünde  69 109% 8 

FÄRJA (ett tåg) Travemünde-Trelleborg  222 24% -561 

JVG SE) Trelleborg - Eskilstuna  582 24% -550 

VÄG (SE) Till mottagare  11 66% -8 

  Totalt  884 29% -1 111 
 

De icke-internaliserade kostnaderna per container är högst i järnvägsalternativet 4, dvs. 
högre än i sjöalternativet 1 med en marginellt lägre internaliseringsgrad. Detta förklaras 
av att de samlade externa kostnaderna är högre i järnvägsalternativ 4 än i sjöalternativ 1. 
 
5.3 Internalisering i Fall 2 Düsseldorf – Smedjebacken 
I Fall 2 Trailertransport från Düsseldorf till Smedjebacken är de externa kostnaderna 
nästan fullständigt internaliserade i Järnvägsalternativet 2. Internaliseringsgraden per 
trailer är så pass hög tack vare de relativt höga infrastrukturavgifterna på väg (i 
Tyskland) och på järnväg (i Tyskland och på rutten via Jylland/Danmark och Öresund). 
Internaliseringsgraden på sträckan Herne–Öresund (241 %) är ungefär tio gånger så stor 
som internaliseringsgraden i Sverige (23 %). På den svenska vägsträckan täcker 
drivmedelsskatter, fordonskatter och Eurovinjettavgiften hälften av de externa 
kostnaderna. 

Näst högst är internaliseringsgraden per trailer i lastbilsalternativet 1. Faktumet att 
internaliseringsgraden är högre på sträckan Düsseldorf–Travemünde (i Alternativ 1) än 
på sträckan Düsseldorf–Herne (i Alternativ 2) förklaras av att andelen avgiftsbelagda 
motorvägar är 98 respektive 77 procent. Betraktar man hela sträckan är internaliserings-
graden per trailer i vägalternativ 1 cirka 74 procent. Internaliseringsgraden för roro-
alternativet 3 beräknas ligga på 70 procent. En förklaring är att avgifterna i ”rorolänken” 
som utgör cirka hälften av sträckan täcker enbart 32 procent av de externa kostnaderna. 
Antaganden om fyllnadsgraden för vägfärjan (i Alternativ 1) och roro-fartyget (i 
Alternativ 3) påverkar förstås utfallet. 
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Tabell 25 Internaliseringsgrader och inte internaliserade kostnader i Fall 2 Import av 
metallprodukter från Düsseldorf till Smedjebacken  

   
Avstånd 

km 
Internaliseringsgrad 

per trailer  
Icke Internaliserade 

  kostnader per trailer 

Alternativ 1: Lastbil (inkl. färja)  

VÄG (DE) Düsseldorf - Travemünde 483 143% 404 

FÄRJA (52 lastbilar) Travemünde - Trelleborg 220 36 % -587 

VÄG (SE) Trelleborg - Smedjebacken 662 57% -717 

  Totalt 1 365 74% -900 

Alternativ 2: Lastbil, kombi, lastbil   

VÄG (DE) Düsseldorf – Herne 65 112% 18 

JVG (DE, SE) Herne – Västerås 1 416 104% 66 

VÄG (SE) Västerås - Smedjebacken 98 50% -161 

  Totalt 1 579 97% -77 

Alternativ 3: Lastbil, rorofartyg (via Oxelösund), lastbil  

VÄG (DE) Düsseldorf - Travemünde 483 143% 404 

SJÖ Travemünde - Oxelösund 735 32% -960 

VÄG (SE) Oxelösund - Smedjebacken 232 51% -354 

  Totalt 1 450 70% -910 
 

De icke-internaliserade externa kostnaderna per trailer är lägst i järnvägsalternativet 2 
som har den högsta internaliseringsgraden. De icke-internaliserade kostnaderna per 
trailer är åtminstone tio gånger så högt i lastbilsalternativet 1 och i roro-alternativet 3. 
 

 
5.4 Internalisering i Fall 3 Norrköping – Rochefort 
I Fall 3 Transport av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort internaliseras de 
externa kostnaderna per m3 till över 90 procent i ”vägalternativen” 1 och 2. 
Internaliseringsgraden per lastbilskilometer är nästan dubbelt så hög utanför Sverige 
som i Sverige. På kontinenten överstiger de vägrelaterade avgifterna de externa 
kostnaderna. Internaliseringsgraden per m3 är med cirka 27 procent mycket lägre för 
roro-alternativet 3. Internaliseringsgraden per m3 i sjölänken är tio procent; 
farledsavgifterna i Norrköping och lots- och farledsavgifterna i Rochefort inkluderas.  
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Tabell 26 Internaliseringsgrader och inte internaliserade kostnader i Fall 3 Export av 
sågade trävaror från Norrköping till Rochefort  

    Avstånd (km) 
Internaliserings 
grad per m3 

Icke   
Internaliserade 
kostnader per m3  

Alternativ 1: Lastbil (inkl. färja) 50 m3 per trailer  

VÄG Norrköping - Trelleborg 487 68 % 
-6 

FÄRJA (52 lastbilar) Trelleborg - Travemünde 222 36% -12 

VÄG (DE, BE, FR) Travemünde-Rochefort 1 436 120 % 
12 

  Totalt 2155 94% -6 

Alternativ 2: Lastbil (inkl. färja) 53 m3 per trailer  

VÄG Norrköping - Trelleborg 487 68 % 
-6 

FÄRJA (52 lastbilar) Trelleborg - Travemünde 222 36% -11 

VÄG (DE, BE, FR) Travemünde-Rochefort 1 436 120 % 
12 

  Totalt 2155 94% -5 

Alternativ 3: Sjöfart (general cargo fartyg), väg.  

VÄG Avsändare – Norrköpings hamn 5 50 % 0 

SJÖ Norrköping – Rochefort 2882 10% -28 

VÄG (FR) Till mottagare i Rochefort 36 105 % 0 

  Totalt 2929 27% -28 

 

De icke-internaliserade externa kostnaderna per m3 är cirka fem gånger så stora i 
”sjöalternativet 3” än i ”vägsalternativen 1 och 2” (som har en internaliseringsgrad på 
94 procent). 
 
5.5 Internalisering i Fall 4 Borlänge – Benelux  
I Fall 4 är internaliseringsgraden per ton – med cirka 75 procent – högst för Alternativ 1 
som förutsätter en järnvägstransport (inkl. färja) från Borlänge till en hubb i Benelux. På 
motsvarande sätt som i Fall 1 är internaliseringsgraden för järnvägstransportdelen på 
kontinenten mycket högre än i Sverige. 45 

I sjöalternativen 2 och 3,som förutsätter att det används järnväg i Sverige och ett 
bulkfartyg till Benelux, beräknas att lots- och farledsavgifterna i Sverige täcker 24 
respektive 29 procent av de samlade externa kostnaderna. De högre lostavgifterna i 
Antwerpen förklarar att internaliseringsgraden per ton är något högre i det 
avståndsmässigt längre alternativet 3 (som går till Antwerpen).  

Internaliseringsgraden för färjelänken Trelleborg–Sassnitz i Alternativ 1är med 66 
procent relativt hög (trots att det antas att det enbart finns ett tåg på färjan), något som 
förklaras av att denna färjelänk är så pass kort (91 kilometer). 
  

                                                 
45 Internaliseringsgraden är cirka fyra gånger så stor för kombitåget i Fall 1och cirka tre gånger så stor för 
det tyngre ståltåget i Fall 4. Detta förklaras av att de svenska banavgifterna framför allt baseras på tågens 
bruttotonkilometer (och inte tågkilometer). 
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Tabell 27 Internaliseringsgrader och inte internaliserade kostnader i Fall 4 Export av 
stål från Borlänge till Benelux (priser hösten 2012) 

  Avstånd (km) 
Internaliseringsgrad 
 per ton 

Icke Internaliserade 
 kostnader per ton 

Alternativ 1: Järnväg (inkl. järnvägsfärja) 

JVG (SE) Borlänge - Trelleborg 699 35% -11 

FÄRJA (ett tåg) Trelleborg - Sassnitz 91 64% -5 

JVG (DE, NL) Sassnitz - Maastricht 863 113 % 3 

 
Totalt 1 653 75% -13 

Alternativ 2: Bulkfartyg, järnväg  

JVG (SE) Borlänge - Oxelösund 303 34% -5 

SJÖ Oxelösund-Rotterdam 1 750 9% -29 

  Totalt 2 053 24% -34 

Alternativ 3: Bulkfartyg, järnväg  

JVG (SE) Borlänge - Oxelösund 303 34% -5 

SJÖ Oxelösund - Antwerpen 1 928 17% -31 

  Totalt 2 231 29% -36 

 

Om man betraktar de icke internaliserade externa kostnaderna följer alternativen i 
samma ordning: Järnvägsalternativet 1 har högst internaliseringsgrad och minst icke 
internaliserade kostnaderna. Sjöalternativet 3 till Antwerpen har den högsta 
internaliseringsgraden och mest icke internaliserade kostnaderna. Skillnaderna mellan 
alternativ 2 och 3 är dock små. 
 
5.6 Internalisering i Fall 5 Gävle – Hamburg  
I Fall 5 Gävle–Hamburg är internaliseringsgraden per container för den direkta 
sjötransporten i Alternativ 1 cirka 32 procent och därmed högst. Detta förklaras av två 
faktorer: att fartyget använder den kortare rutten via Kielkanalen och betalar en 
passageavgift för kanalen. I det kombinerade sjö/järnvägsalternativet 2 kör fartyget från 
Göteborg runt Danmark till Hamburg och betalar ingen passageavgift. Internaliserings-
graden per container ligger på cirka 27 procent för sjösegmentet och på cirka 23 procent 
för hela transportkedjan. De svenska banavgifterna täcker i detta fall också drygt 20 
procent av de externa kostnaderna.  
 

Tabell 28 Internaliseringsgrader och inte internaliserade kostnader i Fall 5 
Containertransport från Gävle till Hamburg (kronor, priser hösten 2012) 

  
  
  

Avstånd  
km 

Internaliseringsgrad 
 per container  

Icke 
Internaliserade 
 kostnader  
per container   

Alternativ 1: Direktsjöfart  

SJÖ Gävle - Hamburg  1 307 39 % -183 

Alternativ 2: Järnväg, sjöfart  

JVG (SE) Gävle - Göteborg  516 22% -500 

SJÖ Göteborg - Hamburg  604 32% -108 

  Totalt 1 120 24% -608 
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Alternativ l (med den högsta internaliseringsgraden) har också lägre icke-internaliserade 
kostnader per container. Denna post är, på grund av de relativt sätt högre icke-
internaliserade kostnaderna för järnväg mycket högre i det kombinerade 
järnväg/sjöalternativet 2.  

 
5.7 Sammanfattning avseende internalisering    
Jämförelsen av de externa kostnaderna samt skatter och avgifter i de olika fallen och 
alternativen visar att det finns en stor spridning mellan olika transportkedjor. Om vi 
betraktar de olika trafikslagsvisa segmenten är internaliseringsgraden för väg-
transporterna genomgående hög. I våra exempel täcks de externa kostnaderna på 
kontinenten till över 100 procent och i Sverige till drygt 50 procent. Den exakta kvoten 
bestäms av hur stor del av transporten som går på motorvägar respektive andra vägar.  

Motsvarande skillnad mellan Sverige och kontinenten finns för de betraktade 
järnvägstransporterna; här ligger internaliseringsgraden i Sverige mellan drygt 22 
procent för kombitåget och 37 procent för ståltåget. Utanför Sverige är kvoten över 100 
procent, till och med över 200 procent för sträckan från den tysk/danska gränsen till den 
dansk/svenska gränsen (inklusive Öresundsbron).  

För lastfartygen ligger internaliseringsgraden mellan 10 och 30 procent för fartyg som 
går runt Danmark respektive mellan 30 och nästan 50 procent för fartyg som passerar 
Kielkanalen (som är avgiftspliktig). Ett generellt mönster är att sjötransporternas 
internaliseringsgrad minskar med transportavstånden. Farleds- och lotsavgifternas 
utformning (dvs. avgifter på hamn/farled) missgynnar tentativt transportkedjor med 
flera stopp. 

Internaliseringsgraden per godsenhet eller lastbärare minskar med ökande 
utnyttjandegrad.  

Bortsett från något undantag har de alternativ som har den högsta internaliseringsgraden 
också de lägsta icke-internaliserade externa kostnaderna. 
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6 Slutsatser 
För fem internationella transportfall har två till fyra olika alternativa transportkedjor 
studerats:     

- Fall 1: Containertransport från Hamburg till Eskilstuna 
- Fall 2: Trailertransport från Düsseldorf till Smedjebacken 
- Fall 3: Transport av sågade trävaror från Norrköping till Rochefort 
- Fall 4: Transport av stål från Borlänge till Benelux 
- Fall 5: Containertransport från Gävle till Hamburg 

Analyserna avser a) vilka externa kostnader transporterna ger upphov till, b) vilka 
infrastrukturavgifter och skatter som betalas och c) till vilken grad de externa 
kostnaderna är internaliserade, dvs. i vilken grad de täcks av avgifter och skatter.  

 
Externa kostnader 
De externa kostnaderna för infrastruktur (slitagekostnader), olyckor, luftföroreningar 
och koldioxidemissioner har kvantifierats i rapporten. Däremot har inte kostnaderna för 
buller och trängsel i vägnätet och knapphet i järnvägsnätet beräknats, eftersom dessa 
kostnader är specifika med hänsyn till plats och tidpunkt.  

Resultaten visar att de externa kostnaderna per godsenhet (ton, m3) eller lastbärare 
(container, trailer) generellt sett är högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter 
och lägst för sjötransporter. Olika antaganden om fartygsstorlekar, utnyttjandegrader 
och rutter påverkar utfallet i de enskilda transportkedjorna.  

För de landbaserade transportmedelen är slitagekostnaderna den största externa 
kostnadsposten (även om debatten ofta fokuserar på miljö- och klimatfrågor). 
Slitagekostnaderna antas vara försumbara för sjötransporter. Landtransporternas externa 
kostnader skulle öka om man inkluderar kostnaderna för buller och trängsel/knapphet. 
Dessa kostnader är av större betydelse för de landbaserade transporterna än för 
sjötransporter. 

El-tågen ger inte upphov till direkta externa kostnader för luftföroreningar och 
koldioxidemissioner, de indirekta kostnaderna (som uppstår vid el-produktionen) utgör 
dock cirka 20 procent av järnvägens samlade externa kostnader när vi utgår ifrån en 
europeisk el-mix. 

Vägtransporternas luftföroreningar har minskat över tiden tack vare skarpare krav vid 
inköp av nya fordon. En jämförbar utveckling kan förväntas för sjötransporter. De 
beslutade striktare kraven för svavelhalten i marint bränsle, som träder i kraft för 
Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen år 2015 och striktare kväveregleringar för 
nya fartyg, beräknas överslagsmässigt leda till ungefär 80 procent lägre utsläpp av 
luftföroreningar jämfört med vad fartygen släpper ut idag. Koldioxidutsläppen påverkas 
ytterst marginellt av dessa nya krav/regleringar. 
 
Infrastrukturavgifter och skatter 
Generellt är avgifterna högre för landtransporter än för sjötransporter och inom 
kategorin landtransporter betalas mer för väg- än för järnvägstransporter. Avgifternas 
nivå och struktur varierar mellan länderna. Som för de externa kostnaderna skulle 
resultaten för avgifterna förändras med andra antaganden avseende ruttval, 
utnyttjandegrad osv. En högre utnyttjandegrad per fordon, fartyg eller färja innebär 
lägre avgifter per godsenhet eller lastbärare.  
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Med hänsyn till tullarna på de tyska och franska motorvägarna, är infrastrukturavgifter 
och skatter per lastbilskilometer på motorvägarna högre här än i Sverige. Företagen 
betalar exempelvis ungefär dubbelt så mycket på de tyska motorvägarna än på de 
svenska motorvägarna. Motsvarande bild får vi för järnvägstransporter; till följd av de 
mycket högre banavgifterna i de olika länderna på kontinenten är avgifterna för 
järnvägstransporter genomgående högre än i Sverige.  

Sjöfartens lots- och farledsavgifter samt passageavgifter för Kielkanalen är relativt låga 
per kilometer. Faktumet att sjöfartens avgifter i princip inte är avståndsberoende innebär 
att sjöfartens avgifter är skärskilt låga vid långa transportavstånd. Avgifterna ökar om 
rutten via Kielkanalen (som är avgiftspliktig) väljs.   

 
Internalisering 
I Tabell 29 nedan sammanställs de med våra antaganden beräknade internaliserings-
graderna och de återstående icke-internaliserade kostnaderna i absoluta belopp i de olika 
fallen och alternativen. Bortsett från den direkta sjötransporten mellan Gävle och 
Hamburg (Fall 5/Alternativ 1) betraktas intermodala transportkedjor.  

Den övergripande bilden är att internaliseringsgraden är högre för landtransportbaserade 
än för sjötransportbaserade kedjorna. Vad gäller landtransporter är internaliserings-
graden högst för de transportkedjor som innehåller en stor andel landbaserade 
transporter på kontinenten (Fall 3/Alternativ 1 och 2; Fall 2/Alternativ 2).  

Tabell 29 Beräknad internalisering per alternativ 

 
Internaliserings- 

grad 
Icke internaliserade  

kostnader 

Fall 1 Container Hamburg-Eskilstuna per container per container 

Alternativ 1: Fartyg via Skagen till Göteborg, kombi, lastbil  28% -490 

Alternativ 2 Fartyg via Kiel till Södertälje och lastbil  54% -207 

Alternativ 3: Fartyg via Kiel till Västerås och lastbil 47% -316 

Alternativ 4: Järnväg inklusive färja och lastbil  29% -1 111 

Fall 2: Trailer Düsseldorf – Smedjebacken 
 

per trailer per trailer 

Alternativ 1: Lastbil inkl. färja 74% -900 

Alternativ 2: Lastbil, kombi, lastbil  97% -77 

Alternativ 3: Lastbil, rorofartyg via Oxelösund, lastbil  70% -910 

Fall 3: Sågade trävaror Norrköping-Rochefort 
 

per m3 per m3 

Alternativ 1: Lastbil (inkl. färja) 50 m3 per trailer  94% 
-6 

Alternativ 2: Lastbil (inkl. färja) 53 m3 per trailer 94% 
-5 

Alternativ 3: General cargo fartyg via Skagen, lastbil 27% -28 

Fall 4: Stål Borlänge-Benelux per ton per ton 

Alternativ 1: Järnväg (inkl. järnvägsfärja)  75% -13 

Alternativ 2: Järnväg, bulkfartyg till Rotterdam  24% -34 

Alternativ 3: Järnväg, bulkfartyg till Antwerpen 29% -36 

Fall 5: Container Gävle- Hamburg per container per container 

Alternativ 1: Fartyg via Kiel  39% -183 

Alternativ 2: Järnväg, fartyg via Skagen  24% -608 
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Bortsett från Alternativen 1 och 4 i Fall 1 och Alternativen 1 och 3 i Fall 2 är 
rangordningen av alternativen den samma om man betraktar internaliseringsgraden eller 
de icke internaliserade kostnaderna.  

De i de respektive fallen beräknade externa kostnaderna samt skatterna och avgifterna 
avser situationen under hösten 2012 (och baseras delvis på äldre underlag). Såväl 
volymen och strukturen av de olika externa kostnaderna och utformningen av 
regleringar, infrastrukturavgifter och skatter är dock inte statiska. Bland annat inom 
regeringens uppdrag till VTI (Näringsdepartementet, 2012) tas fram nytt 
kostnadsunderlag om trafikens samhällsekonomiska kostnader.   
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