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Förord 
Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har beslutat om nya regler för 
sjöfartens luftburna utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider. Regeringen har givit 
Sjöfartsverket i uppdrag att utvärdera vilka konsekvenser dessa regler har. 

VTI har på uppdrag av Sjöfartsverket belyst frågan om IMO:s skärpta emissionskrav i 
svavelkontrollområdena (SECA) från och med år 2015 leder till överföring av gods-
transporter från sjöfart till andra trafikslag. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen 
ingår i SECA. Thomas Ljungström var uppdragsgivare på Sjöfartsverket.  

Arbetet har utförts av VTI under mars/april 2009 i samarbete med Sjöfartsverket. 
Nicklas Lord har genomfört modellkörningarna. John Mc Daniel, Ramböll, har tagit 
fram inputfiler. Anna Mellin och Inge Vierth har skrivit rapporten. 
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Transporteffekter av IMO:s skärpta emissionskrav – modellberäkningar på 
uppdrag av Sjöfartsverket 
av Inge Vierth, Nicklas Lord och Anna Mellin 
VTI 
581 95  Linköping 

 

Sammanfattning 

Regeringen har givit Sjöfartsverket i uppdrag att utvärdera konsekvenserna av de nya 
reglerna för sjöfartens luftburna utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider som den 
internationella sjöfartsorganisationen (IMO) antog i oktober 2008. 

VTI har på uppdrag av Sjöfartsverket belyst frågan om IMO:s skärpta emissionskrav i 
svavelkontrollområdena (SECA – som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska 
kanalen) kommer att leda till överföring av godstransporter från sjöfart till andra 
trafikslag.  

Tre av Sjöfartsverket framtagna utredningsalternativ har modellberäknats med hjälp av 
den nya nationella Samgods logistikmodell Version 2.0.  

I Alternativ 1 beräknas effekten på transportarbetets omfattning och fördelning på 
trafikslag av att den maximala svavelhalten i marint bränsle minskar från idag 1,5 vikt-
procent till 0,1 viktprocent år 2015 inom SECA. Detta antas innebära att bränslekost-
naderna höjs med 12 procent för färjor, 72 procent för rorofartyg, 81 procent för 
containerfartyg och 36 procent för övriga fartyg. Allt annat antas vara lika, till exempel 
bränslekostnaderna för övriga trafikslag antas vara oförändrade. 

Modellberäkningarna indikerar att en överföring av sjötransporter till de landbaserade 
trafikslagen kommer att ske. På svenskt territorium beräknas en marginell ökning av 
transportarbetet på land och en minskning av sjötransportarbetet med cirka en miljard 
tonkilometer (jämfört med dagens ca 40 miljarder tonkilometer). 

Överföringen beräknas huvudsakligen ske till väg i Sverige och till järnväg utanför 
Sverige. Överflyttningen från rutter via Göteborgs hamn till rutter via Öresundsbron är 
den största enskilda effekten. Överföring till väg beräknas främst ske i södra och 
mellersta Sverige.  

För sjöfarten visar resultaten en överföring från Sveriges östkust till västkust. Med de 
antagna kostnaderna blir det också fördelaktigt att undvika SECA, det vill säga att 
exempelvis välja Narviks hamn i stället för hamnarna i norra Norrland. Det beräknas 
också ske överflyttningar från hamnar i norra Sverige till hamnar i mellersta och södra 
Sverige – vilket leder till längre anslutningstransporter på land.  

I Alternativ 2 och Alternativ 3 antas att bränslekostnaderna för sjöfarten ökar med 
ytterligare 75 procent respektive 150 procent till följd av högre råoljepriser inom och 
utanför SECA. Modellberäkningarna visar större överflyttningar från sjö till land. I 
Alternativ 2 och 3 berörs också sjötransporter till/från Medelhavsområdet medan 
effekterna i Alternativ 1 i stort sett var begränsade till norra Europa.  
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Sjöfartens svavelutsläpp beräknas minska kraftigt på grund av de skärpta emissions-
kraven. Varuägarna beräknas i begränsad omfattning kunna undvika de högre kostna-
derna för marint bränsle genom att välja transportlösningar som inkluderar land-
transporter. Dessa lösningar kan dock innehålla oönskade externa effekter med 
avseende på emissioner, trafiksäkerhet med mera. Med en mer genomarbetad analys 
med den nya logistikmodellen bör man kunna genomföra en samhällsekonomisk 
analys. 
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Transport Effects of IMO's – More Stringent Emission Requirements Model 
Calculations on behalf of The Swedish Maritime Administration 
by Inge Vierth, Nicklas Lord and Anna Mellin 
VTI 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

The Swedish Government has commissioned the Swedish Maritime Administration to 
assess the consequences of the new rules for airborne emissions of sulphur dioxide and 
nitrogen oxides from maritime transport, adopted by the International Maritime 
Organization (IMO) in October 2008. 

On behalf of the Swedish Maritime Administration, the Swedish National Road and 
Transport Research Institute (VTI) has shed light on whether the IMO’s more stringent 
emission requirements in the SOx Emission Control Area (SECA – covering the Baltic 
Sea, the North Sea, and the English Channel), will lead to transfer of freight transport 
from maritime to other modes of transport. 

Model calculations have been made with the aid of the new national Samgods logistics 
model Version 2.0 for three of the alternatives examined by the Swedish Maritime 
Administration. 

In Alternative 1, a calculation is made on the effect of a reduction in the maximum 
sulphur content of marine fuel from the current 1.5 weight per cent to 0.1 weight per 
cent by 2015 within SECA on transport performance’s extent and distribution for 
different modes of transport. It is assumed to entail that fuel costs will rise by 12 per 
cent for ferries, 72 per cent for ro-ro ships, 81 per cent for container ships and 36 per 
cent for other ships. Everything else is assumed to be the same, e.g. fuel costs for other 
modes of transport are assumed to be unchanged. 

The model calculations indicate that there will be a transfer of maritime transport to 
land-based modes of transport. It is estimated that there will be a marginal increase of 
transport performance on land and a reduction of maritime transport performance of 
around one billion tonne kilometres (compared with the current approximately 
40 billion tonne kilometres) within Sweden.  

This transfer is expected to take place mainly to road transport in Sweden and to rail 
transport outside Sweden. The greatest single effect is the transfer from routes via the 
port of Göteborg to routes via the Öresund Bridge. The transfer to road is expected to 
take place mainly in southern and central Sweden.  

For maritime transport, the results show a transfer from the east coast to the west coast 
of Sweden. With the assumed costs, it will also be advantageous to avoid SECA, i.e. to 
use, for example, the port of Narvik instead of ports in northern Norrland. It is also 
expected that there will be transfers from ports in northern Sweden to ports in central 
and southern Sweden, which will lead to longer connecting transportation on land. 

In Alternative 2 and Alternative 3, it is assumed that the fuel costs for maritime 
transport will increase by an additional 75 per cent and 150 per cent respectively due to 
higher crude oil prices within and outside SECA. The model calculations show larger 
transfers from sea to land. In these alternatives, maritime transport to/from the 
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Mediterranean area is also affected while the effects of Alternative 1 are largely limited 
to northern Europe. 

It is estimated that the sulphur emissions of marine transport will decrease sharply due 
to the more stringent emission requirements. Shippers are expected to be able to avoid 
the higher costs for marine fuel to a limited extent by choosing transport solutions that 
include land transport. However, these solutions may entail unwanted external effects 
with regard to emissions, road safety etc. It should be possible to carry out a socio-
economic analysis with a more detailed analysis with the new logistic model. 
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1 Bakgrund 
1.1 Uppdraget  
Regeringen har givit Sjöfartsverket i uppdrag att utvärdera vilka konsekvenser den 
internationella sjöfartsorganisationens (IMO1) nya regler för sjöfartens luftburna utsläpp 
kommer att ha för svenskt näringsliv, se Bilaga 1. De nya reglerna avser utsläppen av 
svaveldioxid och kväveoxider och antogs av IMO på det 58:e miljökommittémötet den 
9 oktober år 2008. Detta innebär en revidering av bilaga VI i MARPOL konventionen2 
som reglerar sjöfartens luftburna utsläpp internationellt.  

Vad det gäller svavelemissioner skiljer reglerna mellan svavelkontrollområden (SECA3) 
i Norra Europa (Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen) och resten av världen, se 
Tabell 1. En karta över SECA finns bl.a. i Figur 3. De nya reglerna innebär att inom 
SECA kommer dagens tillåtna svavelhalter på 1,5 viktprocent sänkas till 1,0 viktprocent 
i mitten av 2010, för att år 2015 sänkas ytterligare till 0,1 viktprocent. För områden som 
ligger utanför SECA kommer svavelhalten att sänkas från 4,5 viktprocent ner till 0,5. 
Målsättningen är att sänkningen ska ske till år 2020. En översyn, av en av IMO tillsatt 
expertgrupp, kommer att göras senast år 2018. Expertgruppen ska bl.a. analysera 
världsmarknadens utbud och efterfrågan av lågsvavligt bränsle och ge lämpligt underlag 
för att kunna göra en bedömning om det finns tillräckliga mängder lågsvavligt bränsle 
för att sjöfarten ska kunna uppfylla de nya kriterierna. Ifall det bedöms som otillräckligt 
kommer den nya svavelhalten gälla från år 2025 istället (IMO, 2008).  
 
Tabell 1  IMO:s nya regler för svavelhalter i marint bränsle. 

 Inom SECA 

 

Utanför SECA 

 

Idag  1,5 viktprocent 4,5 viktprocent 

IMO:s nya regler 

2010-07-01 1,0 viktprocent  

2012  3,5 viktprocent 

2015 0,1 viktprocent  

2020/2025  0,5 viktprocent 
        Källa: (IMO, 2009-04-09) 

                                                 
1 IMO = International Maritime Organization.  
2 International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol 
of 1978 relating thereto (MARPOL). 
3 SECA = Sulphur Emission Control Area. 
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Sjöfartsverket ska efter hörande av en expertgrupp: 

1. redogöra för hur tillgången till och prisbilden för lågsvavligt bränsle utvecklas 

2. utvärdera om reglerna leder till överföring av godstransporter från sjöfart till 
andra trafikslag 

3. föreslå åtgärder som underlättar för berörda myndigheter att genomföra 
regelverket och tillse att det efterlevs  

4. ta fram förslag på frivilliga initiativ som kan underlätta för rederinäringen att 
tillämpa regelverket. 

 

VTI har fått som ett deluppdrag av Sjöfartsverket att belysa punkt nummer 2 ovan. Den 
potentiella överföringen av godstransporter från sjöfarten till andra trafikslag har 
analyserats utifrån den senaste versionen av transportmyndigheternas logistikmodell 
(Samgods logistikmodell). Modellen och uppläggningen av analysen beskrivs närmare i 
avsnitt 2.1.  

 
1.2 Sjöfartens emissioner  
IMO:s nya regler omfattar både emissioner av svavel- och kväveoxider. I den analys 
som genomförs inom ramen för den här rapporten analyseras dock endast effekterna av 
de nya reglerna för svavel, eftersom det framförallt är den lägre svavelhalten i det 
marina bränslet som påverkar priset. För utsläpp av kväveoxider är det kritiska inte 
sammansättningen av bränslet utan snarare själva förbränningsprocessen (Ahlbom och 
Duus, 2003). Svaveldioxidutsläppen till luft påverkar människors hälsa och leder till 
försurning av miljön.  

I Sverige är sjöfarten en av de enskilt största källorna till nedfall av svaveldioxider 
(Miljömålsrådet, 2008; AirClim, 2008). De nationella utsläppen av svaveldioxider från 
sjöfarten uppgick år 2007 till 1 400 ton av totalt sett 33 000 ton, medan internationell 
sjöfart släppte ut 56 000 ton (Naturvårdsverket, 2009). För nationell sjöfart räknas 
enbart fartyg som går mellan svenska hamnar och som har bunkrat bränsle i Sverige. 
Utsläppen från internationell sjöfart är beräknad på det sålda bränslet i Sverige till 
fartyg som anlöper utländska hamnar. Dessa utsläpp innefattar, liksom för nationell 
nivå, både gods- och persontransporter4. Persontransportandelen är dock låg. 

Medan trenden hos de landbaserade utsläppskällorna har varit sjunkande svavelutsläpp 
sedan 1980-talet, har sjöfartens utsläpp ökat markant (AirClim, 2009). Enligt 
Naturvårdsverket har dock sjöfartens svavelutsläpp, från det bränsle som sålts i Sverige, 
under 2007 minskat med ungefär 25 %, vilket främst beror på att Östersjön blev ett 
SECA år 2006 och Nordsjön 2007 och därmed omfattades av de striktare regleringarna 
av svavelhalterna som gäller idag (Naturvårdsverket, 2009; Trafikutskottet, 2008).  

                                                 
4 Godstransportarbetet till sjöss utgör ca 38 procent av det totala godstransportarbetet på ca 100 miljarder 
tonkm på svenskt territorium, 12 distansminuter från kusten (SIKA, 2009).  
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2 Analysmetod 
Modellberäkningar av de samlade godstransportflödena till och från Sverige genomförs 
under antagandet att kostnaderna för varje godssändning minimeras.  

 
2.1 Modell 
Beräkningarna görs med hjälp av transportmyndigheternas nya logistikmodell, Samgods 
logistikmodell Version 2.00.5 Version 2.00 är en testversion och ännu ej helt färdig-
utvecklad. På övergripande nivå ger dock modellen ett bra stöd för att testa hypoteser 
m.m. I modellen minimeras de samlade logistikkostnaderna (dvs. transportkostnader, 
omlastningskostnader, orderkostnader, lagerkostnader och kostnader för godsets 
kapitalbindning i lager och under transporten) för allt gods som transporteras under ett 
år. I detta projekt är det just valet av rutt och transportkedja som har varit i fokus6. Olika 
anpassningar beräknas med avseende på både val av trafikslag (och fordonstyp inom 
resp. trafikslag), omlastningsterminal m.m. och ruttval. Som komplement till Samgods 
logistikmodell har programmet CUBE7 använts för att redovisa resultaten grafiskt.8  

 

Varugrupper 

Logistikmodellen arbetar med 34 varugrupper. Med hänsyn till den begränsade tiden för 
projektet9 görs enbart övergripande analyser, förutom några exempel för skogsprodukter 
och metallprodukter. Det tas inte explicit hänsyn till alla de olika varugrupperna och 
olika mönster för inkommande eller avgående transporter.  

 

Efterfrågan på godstransporter 

Efterfrågan på godstransporter, till och från Sverige (uttryckt i ton) mellan varje par av 
avsändar- och mottagarområden antas som given dvs. alla transporter antas utföras 
mellan givna par av geografiska områden. Varken godsvolymer eller det geografiska 
mönstret av sändare och mottagare påverkas av ökade eller minskade transportkost-
nader. Däremot kan den trafikslagspecifika efterfrågan på godstransport variera med 
hänsyn till t.ex. transportkostnaderna.  

 

Fordons- och fartygstyper 

I modellen används sammanlagt 33 fordonstyper, fördelat på väg (5), järnväg (8), sjöfart 
(19) och flyg (1). Substitutionen mellan olika fordons-/fartygstyper beaktas. 

                                                 
5 Represention of the Swedish transport och logistics system, Logistic Model Version 2.00, Vierth, I., 
Lord, N. och Mc Daniel, J. Kommande VTI-notat Maj 2009 och Method Report – Logistics Model in the 
Swedish National Freight Model System (Version 2), De Jong, G., Ben-Akiva, M. och Baak, J., 
Significance December 2008. 
6 Logistiska anpassningar som val av sändningsfrekvens, konsolidering, val av fartygstyp m.m. har inte 
studerats närmare i den här rapporten. 
7 Se http://www.citilabs.com.  
8 Samgods logistikmodell 2.00 ska på sikt kunna köras via CUBE:s gränssnitt. SIKA håller på att 
färdigställa denna möjlighet. För den grafiska presentationen i den här rapporten används VTI:s 
implementering av Samgods logistikmodell 2.00 i CUBE.  
9 Projektet har genomförts under mars/april 2009. 
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Infrastrukturrestriktioner  

I modellen tas hänsyn till infrastrukturrestriktioner för de definierade fordonstyperna i 
form av t.ex. djupgående för fartyg, totalvikt för lastbilar och axellast för tåg. Vad det 
gäller spårkapacitet (i antal godståg) antas inga restriktioner; utfallet i Sverige kan dock 
jämföras med Banverkets information om den samlade spårkapaciteten per bandel 
respektive kapaciteten för godståg per bandel.10 Detaljnivån i beskrivningen av 
transportinfrastrukturen avtar med avstånd från Sverige. Detta gäller både land- och 
sjösidan. 

 

Transportkostnader 

Vad gäller transportkostnader skiljs mellan länkkostnader (kostnader under färd) och 
nodkostnader (omlastningskostnader). Länkkostnader består av avståndsberoende 
kostnader, tidsberoende kostnader och infrastrukturavgifter.  

 
2.2 Basscenario  
Ett utgångsläge (basscenario) har tagits fram utgående ifrån godstransportefterfrågan för 
33 varugrupper år 2004 och kostnadsnivån år 2005 (Edwards et al., 2008). Sjöfarts-
verket har tagit fram aktuella kostnader för sjötransporter som återspeglar kostnadsnivån 
hösten 2008. (Se Tabell 3.)  

Sjötransportkostnaderna på länkarna för de 19 olika fartygstyperna delas upp med 
hänsyn till: 

• avståndsberoende kostnader, dessa kostnader representeras enbart av 
bränslekostnader.11 I föreliggande analys delas bränslekostnaderna även upp 
med hänseende till om fartyget kör inom SECA eller utanför SECA 

• tidsberoende kostnader (time charter rate som inkluderar alla övriga kostnader)  

• länkbaserade infrastrukturavgifter (lots- och farledsavgifter samt avgifter i 
Kielkanalen).  

 

Sjöfartskostnaderna utgörs därutöver av omlastningskostnader i hamnar (inkl. hamn-
avgifter). Alla kostnader utöver sjötransportkostnaderna på länkarna samt alla övriga 
indata beskrivs i det ovan nämnda VTI-notatet.12 Transportkostnaderna antas motsvara 
de fraktpriser som godstransportköpare betalar, dvs. det antas att kostnadshöjningar 
eller kostnadssänkningar övervältras fullständigt. 

Modellresultaten har på en övergripande nivå jämförts med uppgifter om reella 
transporter i specifika relationer. På grund av den mycket korta tid som varit tillgänglig 
för uppdraget har ingen djupare kalibrering genomförts.13 

                                                 
10 Detta har dock inte gjorts inom ramen för detta projekt. 
11 Detta antagande gäller såväl i Sjöfartsverkets kostnadsberäkningar som i Representation of the Swedish 
transport och logistics system, Logistic Model Version 2.00 (Kommande VTI-notat April 2009, Vierth, I., 
Lord, N. och Mc Daniel, J.). 
12 Represention of the Swedish transport och logistics system, Logistic Model Version 2.00 (Kommande 
VTI-notat April 2009, Vierth, I., Lord, N. och Mc Daniel, J.). 
13 I modellen skapas ett något för lågt transportarbete för järnväg och ett något för högt för sjötransporter 
och för transporarbetet totalt. 
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2.3 Tre analysalternativ  
Sjöfartsverket har tagit fram tre utredningsalternativ.14 På grund av rådande osäkerheter 
kring det framtida bränslepriset har scenarioteknik nyttjats. Basscenariot baseras på ett 
genomsnitt av bunkerpriset i Rotterdam oktober/november 2008 (ca 60 USD/fat) och 
den svavelhalt som för närvarande föreligger för drift av fartygen. Följande 
alternativscenarier definierades: 

 

Alternativ 1  

En uppräkning av bunkerkostnaden till de krav som gäller från 2015 dvs. MGO (marin 
gasolja) med en svavelhalt på under 0,1 %. Här har hänsyn tagits till att ca 650 fartyg 
redan idag kör på lågsvavlig bunkerolja, vilket innebär att höjningen blir differentierad 
mellan de fyra fartygstyper som omfattas av logistikmodellen. Höjningarna i SECA är 
mellan 12 och 81 %. 

 
Tabell 2  Antagna bränslekostnadsförändringar i Alternativ 1 inom SECA. 

Väg- och järnvägsfärjor  12 %

Rororfartyg 72 %

Containerfartyg 81 %

Övriga fartyg (bulkfartyg, tankfartyg) 36 %

 

I detta alternativ bortses det ifrån den skärpning av kraven som ställs på områdena 
utanför SECA år 2012. I Alternativ 1 antas priserna för marint bränsle ligga på den nivå 
som gällde i oktober/november 2008. 

 

Alternativ 2  

Här antas en uppräkning av bränslekostnaderna i Alternativ 1 med ytterligare 75 % i och 
utanför SECA. International Energy Agency (IEA) förutspår ett råoljepris på  
ca 100 USD/fat år 2015, vilket bara det skulle ge en uppräkning på 67 %. Tar man 
sedan hänsyn till den ökade konkurrensen om bränslet, mellan lastbilar och fartyg, som 
blir följden efter år 2015 finns skäl att räkna upp bränslepriset ytterligare. Storleken på 
denna prisökning är emellertid ytterst svår att uppskatta beroende på bl.a. avsaknad av 
uppgifter om efterfrågeelasticiteter för lastbils- och fartygsbränsle. Detta gör att bränsle-
priset för lastbilar hålls oförändrat i samtliga scenarier. Bunkerpriset för sjöfart kan 
dock antas öka mer än för lastbilarna beroende på en antagen väsentligt högre priselas-
ticitet, varför priserna i detta alternativ räknats upp med ytterligare åtta procent och den 
sammantagna prisuppräkningen i Alternativ 2 uppgår således till 75 %. 

Energieffektiviseringen inom sjöfarten präglar hela konstruktionsarbetet vid nybygg-
nation av fartyg och utvecklingen av teknik för dieselelektrisk drift av olika funktioner 
ombord är på frammarsch och kommer att få en ökad betydelse till 2015 för att medge 
optimal maskinoperation vid olika hastigheter av framfart. Sjöfartsverket har dock 
antagit, att en ökad användning av alternativa bränslen och en effektivisering av 

                                                 
14 Thomas Ljungström, Valda scenarier, 2009. 
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motorerna i såväl lastbilar som fartyg kan antas vara av ungefär samma storleksordning 
och har därmed inte beaktats i de scenarier som körts. Detsamma gäller för en eventuell 
framtida ökning av användningen av alternativa bränslen. 

 

Alternativ 3  

I ett tredje alternativ har Sjöfartsverket antagit en större prisökning på råoljan för att 
belysa effekterna vid ett avsevärt högre oljepris. I detta scenario har kostnaden för 
bunker till fartyg räknats upp med 150 % i och utanför SECA i förhållande till 
Alternativ 1. 
I samtliga scenarier har kostnaden för fartygsbränslet differentierats beroende på om 
delar av transporten gått utanför SECA-området eller inte, eftersom fartygen med största 
sannolikhet kommer att köra på maximalt tillåten svavelhalt utanför SECA-området 
genom att skifta till tankar med annat bränsle. 

Farleds- och hamnavgifterna antas vara oförändrade i alternativen trots att skärpta krav 
borde påverka avgiftsnivån nedåt på grund av farleds- och hamnavgifternas miljödiffe-
rentiering. Sjöfartsverket tar ut lägre avgifter för de svenska farlederna från fartyg som 
använder lågsvavlig bunkerolja än för fartyg med högsvavlig bunkerolja. De största 
svenska hamnarna tillämpar motsvarande system med miljödifferentierade hamn-
avgifter. 

Bränslekostnaderna i kronor per fartygskilometer för de olika fartygstyperna redovisas i 
Tabell 3 samt Figur 1 och 2 nedan. I beräkningarna beaktas att framförallt färjorna idag 
använder dyrare bränsle med lägre svavelhalt än lastfartyg. Enligt Sjöfartsverkets 
överslagsberäkningar skulle de skärpta emissionskraven för svavel leda till att svavel-
utsläppen per fartygskilometer minskar med 80 % för färjor, 90 % för övriga fartyg och 
93 % för container- och rorofartyg.15  

                                                 
15 Thomas Ljungström, Grova beräkningar av svavelutsläppen i kilo/fartygskm för de typfartyg som finns 
i modellen, 2009. 
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Tabell 3  Bunkerkostnad (kr/fartygskilometer) per fartygstyp inom och utanför SECA. 

Inom SECA Utanför SECA Fartygstyp 

Bas Alt 1 Alt 2 Alt 3 Bas Alt 1 Alt 2 Alt 3 

Container fartyg (5300 dwt) 68 124 217 310 57 57 99 142 

Container fartyg (16 000 dwt) 154 279 489 698 128 128 224 320 

Container fartyg (27 200 dwt) 161 293 512 732 134 134 235 335 

Container fartyg (100 000 dwt) 702 1273 2228 3183 583 583 1020 1457 

Övriga fartyg (1 000 dwt) 21 28 49 71 13 13 23 32 

Övriga fartyg (2 500 dwt) 42 57 100 143 26 26 46 66 

Övriga fartyg (3 500 dwt) 46 62 109 155 28 28 50 71 

Övriga fartyg (5 000 dwt) 59 80 140 199 37 37 64 91 

Övriga fartyg (10 000 dwt) 91 124 217 310 57 57 99 142 

Övriga fartyg (20 000 dwt) 134 182 319 455 83 83 146 208 

Övriga fartyg (40 000 dwt) 146 199 348 497 91 91 159 227 

Övriga fartyg (80 000 dwt) 225 306 536 765 140 140 245 350 

Övriga fartyg (100 000 dwt) 334 455 796 1138 208 208 365 521 

Övriga fartyg (250 000 dwt) 389 530 927 1324 242 242 424 606 

Roro fartyg (3 600 dwt) 58 99 174 248 45 45 80 114 

Roro fartyg (6 300 dwt) 183 314 550 786 144 144 252 360 

Roro fartyg (10 000 dwt) 193 331 579 828 152 152 265 379 

Vägfärja (2 500 dwt) 16 125 141 246 352 64 64 113 161 

Järnvägsfärja (5000 dwt)  184 207 362 517 95 95 166 237 

 

                                                 
16 I Samgods logistikmodell ingår även två större vägfärjor, dessa används dock inte i modellversion 2. 
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Figur 1  Bränslekostnad (kr/fartygskm) per fartygstyp inom SECA. 
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Figur 2  Bränslekostnad (kr/fartygskm) per fartygstyp utanför SECA. 
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3 Resultat 
Modellberäkningarna visar som förväntat att transportlösningar av import- och export-
flöden påverkas mest av högre kostnader för marint bränsle. Det beräknas vissa omflytt-
ningar inom sjöfarten och mellan sjöfarten och landtransportmedlen till följd av att 
alternativa transportlösningar väljs. Resultaten visas i form av skillnadskartor (se avsnitt 
 3.1) och som övergripande resultat för transportarbete (se avsnitt  3.2).  

 
3.1 Skillnader i trafikflöden  
För översiktlighetens skull redovisas effekterna av de ökade bränslekostnaderna för 
sjöfarten i kartform för respektive trafikslag där samma skala har använts. Skillnads-
kartor tas fram för ton som transporteras med sjöfart, väg och järnväg mellan de tre 
olika alternativa scenarierna och basscenariot (röd = ökningar, svart = minskningar). I 
vissa relationer kan röd och svart förekomma samtidigt, detta belyser att det sker en 
ökning i den ena riktningen och en minskning i den andra. För flyg har ingen karta 
tagits fram då detta trafikslag utgör en väldigt liten andel av antalet ton transporterat 
gods. Modellen indikerar dock en viss överflyttning av de transoceana sjötransporterna 
till flygfrakt. Skillnaderna visas i Figur 3 till 8. 



 

20 VTI notat 15-2009 

 
Figur 3  Beräknad skillnad i ton till sjöss i Alternativ 1 jämfört med bas.17  

 

I Alternativ 1 visar resultaten på att en del av sjötrafiken flyttas över från Östersjön 
(hamnarna i Norra Norrland) till Norska Havet (hamnen i Narvik). Detta beror på att 
större delen av Norges kust inte innefattas i SECA och att det därmed blir ekonomiskt 
mer fördelaktigt att välja sjöfart utifrån Norges kust än att köra den genom Östersjön. I 
modellen används idag ett relativt grovt sjöfartsnät18, se bilaga 2. Om modellen hade ett 
finmaskigare sjöfartsnät mellan ex. Irland och Storbritannien skulle antagligen antalet 
ton som skeppas via nordnorska hamnar öka ytterligare. Bland annat metallprodukter 
beräknas flytta över från Sveriges ostkust till Göteborg. För skogsprodukter19 beräknas 
en viss överflyttning från hamnar i norra Sverige till hamnar i södra och mellersta 
Sverige.  

                                                 
17 Vid implementeringen av länkarna från Samgods logistikmodell 2.00 i CUBE ses att vissa 
sjöfartslänkar korsar land där de ej borde. Detta är ett grafiskt fel pga. att nätet är grovt kodat. Avståndet 
mellan två koordinater ska däremot vara riktigt. 
18 Sjöfartsnätet kan ändras, det har dock inte hunnits med inom detta projekt.  
19 Varugrupperna 5, 6, 7, 8, 24, 28 och 31 i Tabell 4.4. i kommande Representation of the Swedish 
transport och logistics system, Logistic Model Version 2.00, Vierth, I., Lord, N. och Mc Daniel, J. 
Kommande VTI-notat Maj 2009. 
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Figur 4  Beräknad skillnad i ton till sjöss i Alternativ 2 jämfört med bas. 

 

I Alternativ 2 beräknas överflyttningen från sjö till land vara större. Här påverkas även 
sjötransporter till och från Medelhavet, vilka bedöms minska i omfattning. Minskningen 
i Östersjön beräknas också vara större. I Alternativ 3 (se Bilaga 3) är effekterna ännu 
större, bl.a. beräknas transporter av skogsprodukter flytta från ost- till västkusten i 
Sverige. Man bör komma ihåg att det i Alternativ 2 och 3 antas att även 
bränslekostnaderna utanför SECA höjs.  

Sjötransporterna till södra Frankrike och Spanien beräknas minska i större utsträckning i 
Alternativ 3 än i Alternativ 2. I Alternativ 3 väljs hamnarna i Holland, Belgien och 
Norra Frankrike i större utsträckning (inkl. anslutningar på framför allt väg). Det finns 
även en tendens till att vägar och inre vattenvägar genom Frankrike används i en större 
utsträckning, istället för rutten runt kusterna. Dessa resultat avser mycket små volymer 
och bör tolkas med stor försiktighet. 

 



 

22 VTI notat 15-2009 

 
Figur 5  Beräknad skillnad i ton på järnväg i Alternativ 1 jämfört med bas. 

 
I Alternativ 1 beräknas som den största förändringen att en del av järnvägstransporterna 
(bl.a. transporter av metallprodukter) flyttas från rutten via Göteborgs hamn över till 
järnvägstransporter via Öresundsbron. Vi är medvetna om att den befintliga flaskhalsen 
för person- och godstransporter på järnväg i anslutning till Öresundsbron idag inte 
tillåter större ökningar. Som tidigare nämnts beaktas dock inte begränsningar i järnvägs-
nätets kapacitet i modellens beräkningar. 

Järnvägstransporterna till och från länderna i Nord- och Centraleuropa beräknas öka i 
detta alternativ.  
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Figur 6  Beräknad skillnad i ton på järnväg i Alternativ 2 jämfört med bas.  

 

I Alternativ 2 beräknas järnvägtransporterna i hela södra Sverige öka och i motsats till 
Alternativ 1 ökar järnvägstransporterna till och från Göteborg något. Detta kan förklaras 
med att de högre kostnaderna för marint bränsle gör att rutten via Göteborgs hamn blir 
fördelaktigare än direkta sjötransporter t.ex. till och från östra Mellansverige.  

I Alternativ 2 beräknas det även ske överföringar till järnväg för transporter till och från 
Syd- och Östeuropa. Detta gäller framför allt skogsprodukter till/från Tyskland, 
Österrike och Italien. Motsvarande resultat erhålls i Alternativ 3 (se Bilaga 3).  
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Figur 7  Beräknad skillnad i ton på väg i Alternativ 1 jämfört med bas.  

 

Skillnadskartan som jämför vägtransporter i Alternativ 1 med utgångsläget visar att 
dessa transporter beräknas öka framförallt i södra och mellersta Sverige och till/från 
hamnen i Narvik som ligger utanför SECA. Effekterna är som förväntat mycket mindre 
koncentrerade än för sjöfart och järnväg. För vägtransporter redovisas även separata 
kartor över minskningar och ökningar för ökad tydlighet; dessa finns i slutet av 
Bilaga 3. 

I Europa beräknas i Alternativ 1 måttliga ökningar och minskningar av de vägtrans-
porter som beror på godsflöden till och från Sverige. Mönstret bestäms bl.a. av val av 
hamnar och andelen järnvägstransporter. I modellen antas att s.k. transfers mellan större 
containerfartyg och feederfartyg – som för majoriteten av transporterna – endast sker i 
Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam och Antwerpen. Transfers mellan fartyg av olika 
storlek i andra hamnar (t.ex. hamnar som ligger utanför SECA) är således med dagens 
indata inte möjligt och begränsar ruttvalet inom sjöfarten.20   

                                                 
20 Transfermöjligheterna kan ändras, det har dock inte hunnits med inom detta projekt.  
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Figur 8  Beräknad skillnad i ton på väg i Alternativ 2 jämfört med bas. 

 

I Alternativ 2 och Alternativ 3 (se Bilaga 3) beräknas en större del av sjötransporterna 
överföras till vägtransporter i Sverige än i Alternativ 1. I Sverige beräknas en kraftig 
ökning av vägtransporterna mellan öst- och västkusten. Detta gäller framför allt för 
skogsprodukter. 

Också i Europa beräknas större effekter för lastbilstransporter i Alternativ 2 och 3 än i 
Alternativ 1. Vägtransporterna minskar och ökar i första hand i anslutning till hamnarna 
på kontinenten, på grund av att sjöfartens bränslekostnader i Alternativ 2 och 3 påverkar 
valet av hamn i Central- och Sydeuropa. 
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3.2 Transportarbetets fördelning  
Övergripande resultat anges i miljarder i tonkm per trafikslag i Sverige (på svenskt 
territorium inkl. svenskt territorialvatten, dvs. 12 distansminuter från kusten) respektive 
miljarder tonkm per trafikslag i hela världen utanför svenskt territorium. 
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Figur 9  Beräknad skillnad i mdr tonkm (i/utanför Sverige) i Alt.1 jämfört med bas. 
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Figur 10  Beräknad skillnad i mdr tonkm (i/utanför Sverige) i Alt.2 jämfört med bas. 
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Figur 11  Beräknad skillnad i mdr tonkm (i/utanför Sverige) i Alt.3 jämfört med bas. 
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Förändringar av antalet tonkm i Sverige ska jämföras med ett samlat transportarbete på 
drygt 100 mdr tonkm fördelat på väg (ca 39 %), järnväg (ca 23 %) och sjöfart (ca 38 %) 
enligt statistiken.  

I modellen beräknas sjötransporter på svenskt territorium minska med ca 2 % i 
Alternativ 1, ca 7 % i Alternativ 2 och ca 10 % i Alternativ 3. För järnvägstransporter 
visar resultaten på en mycket liten förändring i Alternativ 1 medan ca 8 % ökning 
beräknas ske i Alternativ 2 och ca 5 % i Alternativ 3. Transportarbetet på väg beräknas 
öka med ca 1 % i Alternativ 1, ca 2 % i Alternativ 2 och ca 6 % i Alternativ 3.  

De olika resultaten för Alternativ 2 och 3 förklaras av att de relativa kostnaderna mellan 
trafikslagen skiljer och därför är olika transportlösningar, ex. med olika stora fartyg, 
kostnadsmässigt fördelaktiga. I Alternativ 3 ökar till exempel sjötransporterna från den 
södra delen av Sveriges ostkust medan de minskar i Alternativ 2. I Alternativ 3 beräknas 
– på grund av antagna högre bränslekostnader i och utanför SECA – färre transporter än 
i Alternativ 2 gå via de nordnorska hamnarna.  

Anpassningarna utanför Sverige är som förväntat större eftersom de internationella 
sjötransporterna är dominerande. Det finns dock inte motsvarande statistik, dvs. det 
finns inte uppgifter om hur det svenska transportarbetet är fördelat över de olika 
trafikslagen.  

Antalet omlastningar, uttryckt i ton per trafikslag, beräknas minska med undantag för 
järnväg i Sverige i Alternativ 2 och utanför Sverige i alla tre alternativen. Detta innebär 
att de intermodala kedjorna där sjöfart och väg ingår minskar något medan kedjorna där 
järnväg ingår ökar. (Se Figurerna 3 till 8 ovan.) 

Jämfört med basen beräknas det totala transportarbetet med alla trafikslag i och utanför 
Sverige minska med ca 1 mdr tonkm i Alternativ 1, med ca 5 mdr tonkm i Alternativ 2 
respektive ca 10 mdr i Alternativ 3. Förklaringen är att kortare transportavstånd på land 
än till sjöss leder till att det samlande transportarbetet minskar vid överföringar av 
godstransporter från sjöfart till väg och järnväg. 
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4 Slutsatser 
Frågeställningen som den här rapporten har analyserat är ifall den internationella 
sjöfartsorganisationens (IMO) striktare krav på svavelhalter i marint bränsle kommer att 
leda till överföringar av godstransporter från sjöfarten till andra trafikslag. Kraven 
skiljer innanför och utanför svavelkontrollområdet SECA där Östersjön, Nordsjön och 
Engelska kanalen ingår. I rapporten beräknas av Sjöfartsverket framtagna utrednings-
alternativ med hjälp av den nya nationella Samgods logistikmodellen.  

I Alternativ 1 beräknas effekten på transportarbetets omfattning och fördelning på 
trafikslag av att den maximala svavelhalten i marint bränsle minskar från idag 1,5 vikt-
procent till 0,1 viktprocent år 2015 inom SECA. Enligt det underlag som redovisats av 
Sjöfartsverket innebär detta att bränslekostnaderna höjs med 12 % för färjor, 72 % för 
rorofartyg, 81 % för containerfartyg och 36 % för övriga fartyg. Allt annat antas vara 
lika. Substitutionen mellan olika fartygstyper beaktas i modellen, däremot inte möjlig 
teknisk utveckling. 

Beräkningarna indikerar att en överföring av sjötransporter till landtrafikslagen kommer 
att ske. Överföringen beräknas huvudsakligen ske till väg i Sverige och till järnväg 
utanför Sverige. Överflyttningen från rutter via Göteborgs hamn till rutter via Öresunds-
bron är den största enskilda effekten. Överföring till väg beräknas främst ske i Syd- och 
Mellansverige. För sjöfarten visar resultaten en överföring från Sveriges östkust till 
västkust. Med de antagna kostnaderna blir det också fördelaktigt att helt undvika SECA, 
dvs. att ex. välja Narviks hamn (utanför SECA) i stället för hamnarna i Norra Norrland. 
Det beräknas också ske överflyttningar från hamnar i Norra Sverige till hamnar i 
mellersta och södra Sverige – vilket leder till längre anslutningstransporter på land.  

På svenskt territorium beräknas en marginell ökning av transportarbetet på väg och 
järnväg och en minskning av sjötransportarbetet med ca en miljard tonkm, motsvarande 
ca två procent av det samlade sjötransportarbetet. Antalet omlastningar mellan trafik-
slagen beräknas minska bortsett från omlastningar till järnväg för gränsöverskridande 
transporter. 

I Alternativ 2 och Alternativ 3 antas att bränslekostnaderna för sjöfarten (bränslekostna-
derna för övriga trafikslag antas vara oförändrade) ökar med ytterligare 75 % respektive 
150 % till följd av högre råoljepriser i och utanför svavelkontrollområdet. I dessa fall 
visar modellberäkningarna större överflyttningar från sjö till land. I dessa alternativ 
berörs också sjötransporter till/från Medelhavsområdet medan effekterna i Alternativ 1 i 
stort sätt var begränsade till Norra Europa.  

Sjöfartsverkets överslagberäkningar indikerar att de skärpta emissionskraven skulle leda 
till att svavelutsläppen minskar med över 80 % per fartygskilometer. Varuägarna 
beräknas i begränsad omfattning kunna undvika de högre kostnaderna för marint bränsle 
genom att välja transportlösningar som inkluderar landtransporter. Dessa lösningar kan 
dock innehålla oönskade externa effekter med avseende på emissioner, trafiksäkerhet 
m.m. Med en mer genomarbetat analys med Samgods logistikmodell bör man kunna 
genomföra en samhällsekonomisk analys. 
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Sjöfartsnätverk i Samgods logistikmodellen version 2.00 

Kartan visar det sjöfartsnätverk som använts i modellberäkningarna. Observera att det 
saknas möjlighet att fortsätta utanför SECA området från Norden till Medelhavet. Det 
finns ingen koppling väster om de Brittiska öarna.  

 
Figur 12 Sjöfartsnätverket i Samgods logistikmodell. 
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Kartor över skillnaderna i ton jämfört med basscenariot 

Nedan följer de kartor som visar på skillnaden i ton mellan basscenariot och Alternativ 
3. Dessa följs av kartor som visar minskningar respektive ökningar för vägtransporterna 
för varje alternativ jämfört med basscenariot. 

 
Figur 2 Beräknad skillnad i ton till sjöss i Alternativ 3 jämfört med bas. 
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Figur 3 Beräknad skillnad i ton på järnväg i Alternativ 3 jämfört med bas. 
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Figur 4 Beräknad skillnad i ton på väg i Alternativ 3 jämfört med bas. 
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Figur 5 Beräknad minskning i ton på väg i Alternativ 1 jämfört med bas. 
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Figur 6 Beräknad ökning i ton på väg i Alternativ 1 jämfört med bas. 
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Figur 7 Beräknad minskning i ton på väg i Alternativ 2 jämfört med bas. 
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Figur 8 Beräknad ökning i ton på väg i Alternativ 2 jämfört med bas. 
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Figur 9 Beräknad minskning i ton på väg i Alternativ 3 jämfört med bas. 
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Figur 10 Beräknad ökning i ton på väg i Alternativ 3 jämfört med bas. 
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