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Konsekvensanalyser av förändrade farleds- och lotsavgifter – studie på uppdrag 
av Sjöfartsverket 
av Inge Vierth och Anna Mellin 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 

I vår konsekvensanalys har vi utgått ifrån de förändringar av farleds- och lotsavgifterna 
som Sjöfartsverket planerar. Vi har delat upp dem i följande steg: 

1.  Höjningar av farledsavgifterna (tio procent på fartygsavgiften och 25 procent 
på godsavgiften för lågvärdigt gods) och en femprocentig höjning av 
lotsavgifterna år 2011 

2a. Höjningar enligt punkt 1 samt en lotsavgiftshöjning med ytterligare fem 
procent (på lotsavgiften enligt punkt 1) år 2012  

2b. Höjningar enligt punkt 2a samt en lotsavgiftshöjning med ytterligare fem 
procent (på lotsavgiften enligt punkt 2a) år 2013  

3. Höjningar enligt 2b samt planerade banavgiftshöjningar  

4. Höjningar enligt punkt 1 samt planerade banavgiftshöjningar. 

Underlaget för analysen utgörs av en litteraturgenomgång, inklusive tidigare modell-
baserade analyser av förändrade transportkostnader till sjöss och ett antal exempel-
transporter som har samlats in i samarbete med Utredningen om sjöfartens konkurrens-
förutsättningar. Fokus ligger på de kortsiktiga konsekvenserna för transportindustri och 
varuägare. 

Farleds- och lotsavgifterna utgör i sig enbart en liten andel av den totala sjötransport-
kostnaden. Andelen beräknas vara mellan två och sex procent för passagerarfärjor, 
mellan två och nio procent för rorofartyg, mellan sju och tio procent för containerfartyg 
och mellan tre och 25 procent för tank-/bulkfartyg. Av naturliga skäl, vilket också 
exemplen visar, utgör avgifterna en större andel för kortare än för längre transporter. 

De diskuterade avgiftshöjningarna innebär en ökning av avgifterna totalt på cirka sex 
procent i steg 1. Det finns dock skillnader mellan de olika sjötrafikområdena. Till 
exempel beräknas avgifterna öka med drygt fyra procent i Vänerns och Bottenhavets 
sjötrafikområden och med drygt sju procent i Bottenviken. Ser man däremot på 
höjningarna per ton lastat och lossat gods i respektive område blir bilden något 
annorlunda. Då blir avgiftshöjningen högst på Ostkusten och lägst i Bottenhavet och på 
Västkusten. Avgiftshöjningen per anlöp blir lägst på Ost- och Sydkusten. Detta beror på 
att de sistnämnda områdena domineras av färjetrafik med många anlöp, medan de 
förstnämnda områdena domineras av lastfartyg med färre anlöp.  

I steg 2a och 2b kvarstår samma farledsavgiftsförändringar, men lotsavgiften ökar 
ytterligare till år 2012 respektive 2013. Avgifterna ökar etappvis, vilket leder till att 
anpassningar kan ske successivt. Avgifterna ökar mest i de sjötrafikområden som har 
långa lotsleder, till exempel Vänern. 

I steg 3 tas hänsyn till förändringarna i 2a och 2b i kombination med att banavgifterna 
höjs som planerats. Banavgiftshöjningen medför att de relativa kostnadsskillnaderna 
mellan järnvägs- och sjötransporter minskar. Detsamma, men med mindre påverkan 
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borde ske även i steg 4, därmed har vi inte sett ett behov av att analysera detta steg 
vidare.  

Transportkostnadshöjningarna till följd av de analyserade förslagen till högre farleds- 
och lotsavgifter är mycket lägre än transportkostnadshöjningarna till följd av de 
skarpare svavelkraven för sjöfarten som vi funnit analyser av i litteraturstudien. Vi har 
kommit fram till att de planerade farleds- och lotsavgiftshöjningarna kommer att leda 
till relativt små kostnadsförändringar för varuägare och transportindustrin generellt. 
Däremot är det en delvis stor spridning mellan olika segment till exempel transport-
avstånd, fartygstyper och hamnar. 

I jämförelse med tidigare analyser som har gjorts av förändrade transportkostnader för 
sjöfarten i Sverige och norra Europa, samt tidigare elasticiteter, indikerar den här 
studien att den relativt blygsamma kostnadsökningen i det här fallet troligtvis inte 
kommer att leda till några större konsekvenser i form av överflyttningar till 
landbaserade transporter.  
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Impact analyses of changed fairway dues and pilot fees – study on behalf of the 
Swedish Maritime Administration 
by Inge Vierth and Anna Mellin 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 

In our impact analysis we have assumed the changes of the fairway dues and pilot fees 
which the Swedish Maritime Administration is planning. We have divided these into the 
following steps:  

1. Increased fairway dues (the Swedish fairway dues consist of two parts: one is 
based on the ships’ gross tonnage and the other part on the amount of cargo 
loaded/unloaded. A ten percent increase is assumed for the part based on the 
gross tonnage and a 25 percent increase for cargo defined as low valued) and a 
five percent increase for the pilot fees in 2011.  

2a. Increases according to point 1, and a pilot fee increase by another five per cent 
in 2012.   

2b. Increases according to point 2a and a pilot fee increase by another five per cent 
in 2013.  

3. Increases according to point 2b and the planned increases of the rail user 
charges in Sweden. 

4. Increases according to point 1 and the planned increases of the rail user charges 
in Sweden. 

The basis for the analysis consists of a literature review, including previous model 
based analyses of changed costs for maritime transports and a number of transport 
examples that have been collected in cooperation with the Inquiry of the competition 
conditions for shipping under the Swedish flag. Focus is on the short-term consequences 
for the transport industry and cargo owners.  

The fairway and pilot charges constitute only a small fraction of the total shipping costs. 
The share is estimated to two to six percent for passenger ferries, two to nine percent for 
roro-vessels, seven to ten percent for container ships and three to 25 percent for tankers 
and bulk vessels. For obvious reasons, as the transport examples also shows, the charges 
represent a higher proportion for shorter than for longer transports. 

The planned increases in Step 1 imply an increase of the fees in total of about six 
percent. However, there are differences between the various coastal zones in Sweden. 
For example, the fees are calculated to increase by just over four percent in the Southern 
part of the Gulf of Bothnia and Lake Vänern and by just over seven percent in the Bay 
of Bothnia. If we instead look at the increase in per tonne of cargo loaded/unloaded in 
each zone the picture is slightly different. Then the increase is highest at the East coast 
and lowest in the Southern part of the Gulf of Bothnia and the West Coast. The charge 
per call is lowest on the East Coast and the South Coast. This is because the latter areas 
are dominated by the ferry services with many calls, while the former areas are 
dominated by cargo vessels with fewer calls.  
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In Step 2a and 2b the fairway dues changes remain unchanged while the pilot fees 
increase further in 2012 and 2013. The fees increase step-by-step, which means that 
adjustments can be made gradually. Fees increase most in the areas that need piloting 
over long distances, for example in Lake Vänern.  

In Step 3 the changes in 2a and 2b are considered in combination with the planned 
increases of the rail user charges. The increase of the rail user charges implies that the 
relative cost differences between rail and maritime transport costs decreases. The same, 
but with less impact should also be the case in Step 4, therefore we have not seen a need 
to analyse this step further. 

Transport costs increases as a result of the analysed proposals for higher fairway dues 
and pilot fees. However, the cost increases are much lower than the increases in 
transport costs due to the International Maritime Organization’s new sulphur 
requirements for maritime fuel. We have concluded that the proposed increases of the 
fairway dues and pilot fees lead to relatively small changes in costs for cargo owners 
and the transport industry in general. However, there is partially a wide difference 
between segments such as transport distance, type of ship and port. 

In comparison to earlier analyses that have been carried for changes in transport costs 
for sea transports in Sweden and Northern Europe, and calculated elasticities, this study 
indicates that the relatively modest changes in transport costs in this case are not likely 
to lead to major consequences in the form of transfers from sea transports to land based 
transports.
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1 Bakgrund till uppdraget 
1.1 Farleds- och lotsavgifter  
Sjöfartens infrastruktur i form av farleder, slussar och sjömärken men även isbrytning 
finansieras främst av avgifter. Utöver infrastrukturen täcker även avgifterna 
sjötrafikinformation, sjögeografisk information, sjöräddning och en stor del av de 
administrativa kostnaderna. Det är av denna anledning som Sjöfartsverket tar ut 
farledsavgifter och lotsavgifter som åläggs rederierna och påverkar transportkostnaderna 
och i förlängningen varuägarnas fraktpriser.  

Farledsavgifterna består av två delar1:  

• fartygsavgiften baseras på fartygets bruttodräktighet. Nivån skiljer mellan 
fartygstyper (0,80 kr/enhet brutto för kryssningsfartyg, 1,80 kr/enhet brutto för 
passagerarfartyg/järnvägsfärjor och 2,05 kr/enhet brutto för övriga fartyg). 
Kväveoxidsdifferentieringen innebär en reduktion av fartygsavgiften medan 
svaveldifferentieringen2 innebär ett påslag på farledsavgiften. Avgiften betalas 
maximalt fem gånger per månad för kryssningsfartyg samt passagerar- och 
järnvägsfärjor. För övriga fartyg är gränsen satt till två gånger per månad 
(Sjöfartsverket, 2007; Sjöfartsverket, 2008).3 

• godsavgiften baseras på mängden gods som lastas och lossas. Avgiften ligger 
idag på 3,05 kr per ton gods generellt, men för gods som klassas som lågvärdigt 
är avgiften 0,80 kr/ton (Sjöfartsverket, 2008). Definitionen av lågvärdigt gods 
finns beskriven i en bilaga till SJÖFS 2008:5. Generellt kan sägas att all typ av 
t.ex. sand, grus, makadam, sten och järnmalm ingår. 

Lotsavgifterna består av tre delar: lotsningsavgiften (beror på fartygets bruttodräktighet 
utgående ifrån 14 storleksklasser, första lotsningstimmen för klass 1, 0–500 enheter 
brutto, debiteras med 3 185 kr, därefter debiteras 573 kr per halvtimme med rabatter för 
vissa leder)4, beställningsavgiften (påverkas av fartygets framförhållning vid beställning 
av lots, avgiften tas enbart ut om en lotsbeställning görs senare än fem timmar5 innan 
önskad lotsning ska påbörjas) och reseersättningen (för eventuella resor för lotsen). Det 
finns möjlighet att söka dispens från lotsplikten. Lotsdispensen beviljas för en viss 
person och fartyg, den gäller per lotsled och utnyttjas bl.a. av färjerederier som har 
många anlöp (Sjöfartsverket, 2009b).  

                                                 
1 Reglerna för farledsavgifterna anges i Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2008:5.  
2 De fartyg som kan verifiera att de alltid använder lågsvavligt bränsle får en lägre eller ingen extra 
kostnad. De fartyg som använder marint bränsle som överskrider svavelhalten 0,5 viktsprocent betalar en 
extra taxa om 0,70 kr/enhet brutto. De som använder bränsle med lägre svavelhalt mellan 0,5 och 0,2 
viktprocent betalar 0,20 kr/enhet medan de som använder ännu lågsvavligare bränsle, dvs. under 0,2 
viktprocent, är undantagna svavelavgiften helt (Sjöfartsverket, 2008). 
3 År 1996 ingick Sjöfartsverket, Sveriges hamnar och Redareföreningen en överenskommelse som bl.a. 
ledde till att farledsavgifterna differentierades. Differentieringen trädde i kraft 1998 och avser fartygens 
utsläpp av kväve- och svaveloxider (Swahn, 2002). Kvävedifferentieringen är en reduktion som börjar 
gälla vid utsläpp om 10 g/kWh ner till 0,5 g/kWh där de som uppfyller de högsta kraven är befriade från 
avgiften (Sjöfartsverket, 2008). Se Bilaga 1 för kostnaderna vid respektive utsläppsnivå.  
4 Lotsningsavgiften utgör nästintill hela lotsavgiften. 
5 24 timmar för öppensjölotsning 
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Idag ligger sjöfartsavgifterna, farleds- och lotsavgifterna, i genomsnitt på 9,3 kr/ton 
gods varav 6,7 kr/ton utgörs av farledsavgiften (fördelat på fartygsavgiften 3,7 kr och 
godsavgiften 3,0 kr). Totalt utgör farleds- och lotsavgifterna 70 procent av 
Sjöfartsverkets intäkter på 1,17 miljarder kronor år 2009. Resterande 30 procent utgörs 
av anslag och övriga intäkter.6

 
1.2 Banavgifter  
De svenska banavgifter baseras på de kortsiktiga samhällsekonomiska marginal-
kostnaderna och inkluderar komponenter för slitage (spåravgift utgör ca ¾ av 
avgiftsintäkterna för godstransporter), för trafiksäkerhet (olycksavgift utgör ca 
15 procent av intäkterna) passageavgift på Öresundsbron (Öresundsbroavgiften utgör 
ca åtta procent av intäkterna) och emissioner (dieselavgiften utgör ca två procent av 
avgifterna) samt rangerbangårdsavgift som utgör ca två procent av avgifterna.7,  8 År 
2007 låg banavgifterna för godstransporter i genomsnitt på ca 0,010 kr/nettotonkm 
respektive 3,5 kr/ton gods.9  

För år 2011 planeras en höjning av de befintliga avgiftskomponenterna men även:  

• en högnivå för tåglägesavgiften i triangeln Stockholm–Göteborg–Malmö samt 
på sträckan Stockholm–Gävle. För det övriga järnvägsnätet betalas endast 
basnivån. 

• en passageavgift i Stockholm, Göteborg och Malmö helgfria vardagar kl. 7–9 
och kl. 16–18.  

Tabell 1 visar avgiftsnivåerna idag (2010) och de planerade förändringarna för år 2011.  

 
Tabell 1  Struktur och nivå på svenska banavgifter 2010 och 2011 (förslag). 

Förslag 2011 Komponent  2010
Basnivå  Högnivå  

Tåglägesavgift för alla tåg (kr/tågkm) 0,27 0,27 1,67  
Passageavgift (kr/passage)   
för Stockholm, Göteborg och Malmö  
(vardagar kl. 7–9, kl. 16–18)  

150 

Passageavgift för godstrafik på Öresundsbron (kr/passage) 2 511 2 800 
Spåravgift (kr/bruttotonkm) 0,0033 0,0036 
Olycksavgift (kr/tågkm) 0,70 0,81 
Emissionsavgift för dieseltåg (kr/l diesel) 0,58 0,87 

Källa: Banverket (2009b) och Banverket (2010). 

 

 

                                                 
6 Se Bilaga 2 för utveckling av intäkterna sedan 1998. 
7 Mikael Alriksson, Trafikverket 2010-06-10. Andelarna avser år 2006. 
8 Intäkterna från banavgifter för trafik på statens spåranläggningar är ca 525 miljoner kr (2007), varav 
55 procent betalas av persontrafiken och 45 procent av godstrafiken. År 2008 var de samlade intäkterna 
514 miljoner kr och år 2009 503 miljoner kr. 
9 236,6 miljoner kr banavgifter (2007) / 23 250 miljoner tonkm (2007) respektive 236,6 miljoner kr 
banavgifter (2007) / 67,809 miljoner ton (2007).  
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1.3 Uppdraget 
Sjöfartsverket har beslutat att genomföra höjningar av lotsavgifterna och analyserar ett 
förslag att höja även farledsavgifterna. Sjöfartsverket har bett VTI att genomföra en 
analys av konsekvenserna av nedanstående förslag: 

1. Höjningar av farledsavgifterna som kan komma att ske år 2010 och en höjning 
av lotsavgifterna (som avser lotsningsavgiften) med fem procent från 1 januari 
2011. För farledsavgifter är förslaget en ökning av godsavgiften för lågvärdigt 
gods med 20 öre per ton, en höjning av den fartygsbaserade avgiften med tio 
procent, samtidigt som miljödifferentieringen skall ses över i syfte att öka 
avgiftssystemets miljöstyrande effekt. Den fartygsbaserade avgiften för 
kryssningsfartyg föreslås höjas med 50 öre per enhet brutto. 

2. Höjningar enligt punkt 1 och lotsavgiftshöjningar med ytterligare fem procent 
(på lotsavgiften enligt punkt 1) 1 januari 2012 och fem procent 1 januari 2013.  

3. Höjningar i punkt 2 ovan, men med beaktande av förändrade banavgifter. 
(Dagens banavgifter inkl. förslag till förändringar redovisas i kapitel 2.4). 

4. Om punkt 3 ovan visar på konsekvenser i förhållande till punkt 2 kan det finnas 
skäl att också analysera alternativet i punkt 1, men med förändrade banavgifter. 

Analysen skall omfatta följderna för transportindustrin och varuägare. Det ingår att 
beräkna relativa kostnadshöjningar till följd av förändrade lots- och farledsavgifter för 
olika regioner, fartygstyper och olika långa sträckor och eventuella överflyttningar 
mellan trafikslagen samt förändringar av godsströmmar till följd av förslagen.  

 
1.4 Metod och disposition 
Underlaget för konsekvensanalysen utgörs av en litteraturgenomgång, inklusive tidigare 
modellbaserade analyser av förändrade transportkostnader till sjöss och ett antal 
exempeltransporter som har samlats in i samarbete med ”Utredningen om sjöfartens 
konkurrensförutsättningar”.10 Av sekretesskäl kan vi inte redovisa de inkomna svaren 
som avser en inrikestransport, en transocean transport och sju short sea shipping 
transportrelationer inom Nordeuropa. På grund av den korta tid som varit tillgänglig för 
genomförandet av uppdraget har vi inte kunnat göra några specifika analyser för kryss-
ningsfartyg eller för effekterna av miljödifferentieringarna. Fokus är på kortsiktiga 
anpassningar utifrån de avgiftsförändringar som föreslagits.  

Rapporten inleds med en litteraturgenomgång i kapitel 2. Vi har inte hittat några studier 
som är direkt inriktade på att kvantifiera konsekvenser av förändrade farleds- eller lots-
avgifter. Det finns däremot konsekvensanalyser med avseende på förändringar av andra 
delar av sjöfartskostnaderna. Även förslagen på förändrade banavgifter samt konsek-
venser av dem presenterar vi i Kapitel 2. I Kapitel 3 visas hur transportkostnaderna för 
olika typer av sjöfart påverkas av de föreslagna avgiftshöjningarna. I Kapitel 4 går vi 
genom konsekvensanalyser för de olika höjningarna. Slutligen summerar vi våra 
slutsatser i Kapitel 5.  

                                                 
10 Se Bilaga 3. 
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2 Litteraturgenomgång 
2.1 Priselasticiteter  
I litteraturgenomgången fann vi beräknade elasticiteter för godstransporter med hjälp av 
den europeiska TRANS-TOOLS modellen som har utvecklats på uppdrag av EU-
kommissionen (Burgess et al., 2006; NEA, 2007).11 Elasticiteter mäter styrkan i 
sambandet mellan två variabler. De visar vilken effekt en förändring av en oberoende 
(stimulus)variabel ger för förändring av en beroende (respons)variabel, mätt i procen-
tuella förändringar. Efterfrågans priselasticitet mäter hur många procent en efterfrågad 
kvantitet förändras om varans/tjänstens pris förändras med en procent.12 

Sammanställningen nedan innehåller elasticiteter som har generella kostnadsföränd-
ringar för godstransporter på väg, järnväg, inre vattenvägar och till sjöss som oberoende 
variabel och transporterad godsmängd (i ton) per trafikslag som beroende variabel. Det 
framgår tydligt att elasticiteterna är högst för vägtransporter, följt av järnvägstransporter 
och transporter på inre vattenvägar och slutligen sjötransporter.  

 
Tabell 2  Jämförelse av elasticiteter per varugrupp och trafikslag.   

Varugrupp  Väg Järnväg Inre  
vattenvägar Sjöfart

Jordbruksprodukter -0,263 -0,686 -0,049 -0,044

Livsmedel -0.158 -0,283 -0,047 -0,028

Fasta mineraler  -0.290 -0,073 -0,033 -0,014

Järnmalm, skrot  -0,660 -0,208 -0,109 -0,033

Metallprodukter -0,234 -0,788 -0,047 -0.033

Byggnadsmaterial  -0,423 -0,180 -0,530 -0,039

Gödsel -1,102 -0,355 -0,178 -0,097

Kemikalier -0,235 -0,213 -0,047 -0,026

Maskiner, tillverkade produkter -0,224 -1,078 -0.069 -0,039

Petroleumprodukter -0,574 -0,118 -0,033 -0,025

-0,416 -0,398 -0,110 -0,038Genomsnitt 

Källa: NEA (2007) 

 

Betraktar man de enskilda varugrupperna är elasticiteten för sjötransporter högst för 
gödsel och lägst för fasta mineraler och petroleumprodukter. De låga elasticiteterna för 
de två sistnämnda varugrupperna förklaras bl.a. av att sjöfarten har stora komparativa 
fördelar för dessa varugrupper och att det finns begränsade substitut för sjöfarten. 

                                                 
11 För mer information om TRANS-TOOLS modellen se: http://energy.jrc.ec.europa.eu/transtools/. 
12 Ett exempel på en egenpriselasticitet är följande: Om effekten av en procents höjning av priset för 
godstransporter på järnväg ger en minskning i antalet tonkilometer på järnväg med 0,3 procent, ger det att 
priselasticiteten är -0,3 (dvs. -0,3 / 1). Korspriselasticiteten mäter hur många procent den efterfrågade 
kvantiteten av en vara/tjänst (t.ex. tonkilometer på järnväg) förändras om priset för en annan vara/tjänst 
förändras med en procent.  
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De genomsnittliga elasticiteterna per trafikslag i Tabell 2 beräknas som aritmetiskt 
medel utan att ta hänsyn till de olika varugruppernas betydelse. Enligt NEA (2007) 
stämmer elasticiteterna som tagits fram med TRANS-TOOLS modell för färdmedels-
fördelning i stort sett överens med de elasticiteter som har beräknats med SCENES-
modellen (tidigare europeisk modell) och de nationella modellerna i Norge, Sverige, 
Belgien och Italien samt i litteraturen, se t.ex Ahdelwahab (1998), Oum et al., (1992) 
och de Jong et al. (2002).13 Beräkningen av elasticiteterna dokumenteras knapphändigt, 
det framgår t.ex. inte om elasticiteterna skall tolkas som kort- eller långsiktiga och vilka 
anpassningsmöjligheter som antas finnas.14  

Generellt kan aktörerna genomföra olika typer av anpassningar på kort sikt (t.ex. 
ruttval) eller längre sikt (t.ex. energieffektivare fartygsdesign och omlokalisering av 
produktion). Åtgärderna beror också på graden av optimering av transporterna idag, hur 
möjligheterna är för att övervältra högre avgifter till kunder samt hur substitutions-
möjligheter till andra trafikslag ser ut. I VTI notat 10-2010 (Vierth et al., 2010), som 
avser godstransporter på järnväg skiljer vi mellan förändringar i energieffektivitet, 
transporteffektivitet och transportavstånd/volym samt med hänsyn till olika aktörer:  
1) transportföretag och speditör (större fordon/fartyg, energieffektivare framförande av 
fordon/fartyg, ökade lastfaktorer, ruttval m.m.), 2) transportköpare (byte av trafikslag, 
förändring av sändningsstorlek m.m.) och 3) konsumenter (förändring av efterfrågan av 
varor). Motsvarande indelning används i Significance och CE Delft:s studie som avser 
godstransporter på väg.15

 
2.2 Analyser av förändrade sjöfartskostnader 
2.2.1 VTI:s studie av IMO:s skärpta emissionskrav för svavel 
VTI har tidigare analyserat överflyttningseffekter mellan sjö- och landtransporter för 
godstransporter till och från Sverige till följd av IMO:s skärpta emissionskrav i svavel-
kontrollområdena SECA16 på uppdrag av Sjöfartsverket (Vierth et al., 2009). Utgångs-
punkten var att bränslekostnaderna för rederierna (och i förlängningen för deras kunder) 
ökar med 12 procent för färjor, 36 procent för bulk- och tankfartyg, 72 procent för roro-
fartyg och 81 procent för containerfartyg i Alternativ 1.17 Skillnaderna förklaras av att 
olika fartyg idag använder bränslen med olika svavelhalter. De tidsberoende kostna-
derna och farleds- och lotsavgifterna antogs vara oförändrade. I studien användes den 
nya Samgodsmodellen som innehåller (en tidig version av) logistikmodellen.  

I Alternativ 1 beräknas kostnadshöjningarna till följd av de skärpta emissionskraven för 
svavel leda till att antalet tonkilometer till sjöss på svenskt territorium minskar med ca 
två procent och tonkilometer på väg med ca en procent. För järnvägstransporter visar 
resultaten på en mycket liten relativ förändring. Förändringarna är inte obetydliga i 

                                                 
13 Elasticteter som har tonkm som beroende variabel är vanligtvis större än elasticteter som har ton som 
beroende variabel på grund av att längre transporter vanligtvis är priskänsligare än korta transporter.  
14 I NEA:s rapport (NEA, 2007) dokumenteras hur problem i den ursprungliga multinominala logit-
modellen har förbättrats bl.a. genom att ersätta de förklarande variablerna tid per trafikslag och fågel-
vägsavstånd med kostnader per trafikslag uppdelat på tidsberoende kostnader, bränslekostnader och 
avgifter. 
15 Kommande rapport från Transport & Environment. 
16 SECA som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen. 
17 Det antas ett pris för lågsvavligt bränsle på 662 US dollar/ton. 
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absoluta tal eftersom det totala transportarbetet på svenskt territorium är drygt  
100 miljarder tonkm fördelat på väg (ca 39 procent), järnväg (ca 23 procent) och sjöfart 
(ca 38 procent).18  Anpassningarna utanför svenskt territorium är mindre än anpass-
ningarna inom svenskt territorium. Det finns dock inga uppgifter om hur det svenska 
transportarbetet är fördelat över de olika trafikslagen internationellt. Det totala 
transportarbetet med alla trafikslag i och utanför Sverige beräknas minska med ungefär 
en miljard tonkilometer. Förklaringen är att kortare transportavstånd på land än till sjöss 
leder till att det samlade transportarbetet minskar vid överföringar av godstransporter 
från sjöfart till väg och järnväg. 

I Alternativ 2 och 3 har det antagits att bränslekostnaderna ökar med ytterligare  
75 procent (Alternativ 2) respektive 150 procent (Alternativ 3) i och utanför SECA till 
följd av ett högre råoljepris.19 I dessa fall beräknas sjötransporter på svenskt territorium 
minska med ca sju procent i Alternativ 2 respektive ca tio procent i Alternativ 3. Antalet 
tonkilometer på väg beräknas öka med ca två procent i Alternativ 2 respektive ca sex 
procent i Alternativ 3. Järnvägstransporter beräknas öka med åtta procent i Alternativ 2 
och med ca fem procent i Alternativ 3. Förändringarna utanför svenskt territorium är 
större i dessa alternativ. 

Som nämns ovan var utgångspunkten i VTI:s studie att bränslekostnaderna ökar med 
mellan tolv och 81 procent beroendes på fartygstyp. I exempeltransporterna som har 
samlats in i samarbete med Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar står 
bränslekostnaderna för mellan 30 och 50 procent av de samlade kostnaderna20, vilket 
ger ökningar av transportkostnaderna och (på grund av den antagna fullständiga över-
vältringen av kostnadsförändringar) fraktpriserna på mellan fyra till 40 procent. Det 
beräknas att kostnadshöjningarna i Alternativ 1 skulle leda till en minskning av antalet 
tonkilometer till sjöss på svenskt territorium med ca två procent. Detta innebär elastici-
teter för sjötransporter (med tonkm som beroende variabel) på mellan -0,05 och -0,5 och 
att VTI:s studie ger stöd till de i avsnitt 2.1 refererade elasticitetsberäkningarna för 
sjötransporter. 

 

2.2.2 ITMMA och T&M:s studie av IMO:s skärpta emissionskrav för svavel 
I år (2010) genomförde Institute of Transport and Maritime Management i Antwerpen 
(ITMMA) och Transport & Mobility i Leuven (T&M) motsvarande studie av effekter 
IMO:s skärpta emissionskrav för svavel på uppdrag av Europeiska Redareföreningen, 
ECSA (Notteboom et al., 2010). Fokus ligger på effekterna på närsjöfarten inom det 
område som är inkluderat i SECA21 och författarna utgår från ett antal större linjer i 
norra Europa. 

Notteboom et al. (2010) analyserar tre scenarier vad gäller priset på lågsvavligt bränsle: 
”låg” med 500 US dollar/ton, ”mellan” med 750 US dollar/ton och ”hög” med 1 000 US 
dollar/ton. De räknar med att rederiernas kostnader per fartyg ökar med ca 25 procent i 
scenariot ”mellan” och med ca 30 procent i scenariot ”hög” (upp till 40 procent för 
snabbgående fartyg) jämfört med idag. Notteboom et al. (2010) beräknar även effekten 

                                                 
18 http://www.trafa.se/upload/Statistik/Transportarbete/Transportarbete%202008.xls. 
19 Det antas bränslepriser på 1 158 resp. 1655 US dollar/ton. 
20 Detta stöds i Sjöfartsverket (2009a) och Kalli et al. (2009). 
21 SECA som omfattar Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen. 

16 VTI notat 13-2010 



 

på fraktpriserna, de tar hänsyn till att fartyg i vissa marknadssegment ersätts med 
energieffektivare fartyg. Fraktpriserna för traditionell långsam närsjöfart beräknas öka 
med åtta till 13 procent i scenariot ”låg” och runt 20 procent i scenariot ”hög”. För 
snabbgående fartyg väntas priserna stiga med i genomsnitt 25 procent i scenariot ”låg” 
och 40 procent i scenariot ”hög”. Det understryks att det finns delvis stora skillnader 
mellan olika transporter.  

Effekter av högre fraktpriser, till följd av IMO:s skärpta krav och högre bränslepriser, 
på transportarbetets fördelning på trafikslagen undersöktes med hjälp av 1) en Stated 
Preference studie (SP-studie) med europeiska rederier22 och 2) med hjälp av detaljerade 
kostnadsjämförelser. Fraktpriserna i SP-studien ligger i linje med de ovan beräknade 
fraktpriserna (med undantag för 1 000 US dollar/ton scenariot där det antas högre frakt-
priser i SP-studien). Notteboom et al. (2010) påpekar den stora spridningen mellan olika 
linjer. I SP-studien beräknas dock en större priskänslighet och större elasticiteter än i 
TRANS-TOOLS-modellen och VTI:s studie ovan. Även här bör man komma ihåg att 
elasticiteterna varierar inom vida gränser.23 I SP-studien kom också fram att de medel-
långa rutterna på 400 till 750 km påverkas mest av IMO:s skärpta svavelkrav. Vid 
18 procents högre fraktpriser beräknas till exempel en volymförlust för medellånga 
resor med ungefär 21 procent jämfört med 15 procent i genomsnitt.  

I den detaljerade kostnadsmodellen jämför Notteboom et al. konkurrensen mellan 
kombinerade lastbils-/sjötransporter och rena lastbilstransporter för ett trettiotal rutter24 
för att undersöka i vilken utsträckning IMO:s skärpta krav påverkar transportarbetets 
fördelning mellan trafikslagen. Det beräknas inga elasticiteter men visas med hjälp av 
intervall på vilka sträckor väg- respektive sjötransporter är billigare. Järnvägen tas 
enbart upp i samband med tunneln under Engelska kanalen. Slutsatsen är att de 
medellånga och långa närsjöfartstransporterna påverkas mer av kostnadshöjningarna till 
följd av IMO:s skärpta krav än de kortare transporterna. Detta antas kunna leda till fler 
kortare sjötransporter (bl.a. mellan Travemünde och Trelleborg i stället för mellan 
Ghent och Göteborg) och fler rena vägtransporter.  

 
2.3 Potential för överflyttning mellan trafikslag  
2.3.1 VTI:s ”överflyttningsstudie” 
I samband med analysen av potentialen för överflyttning mellan trafikslagen konstaterar 
Vierth och Mellin (2008) att konkurrensytan mellan trafikslagen varierar med hänsyn 
till varuslag och transportavstånd. När godstransporterna delas upp på varugruppsnivå 
framkommer att i några varugrupper finns en uttalad dominans för ett trafikslag, se 
Figur 1.  

 

                                                 
22 Det inkluderas 64 linjer, av totalt 1,32 miljoner ton bränsle är 70 procent bränsle med 1,5 procent 
viktprocent.   
23 Därutöver är det känt att SP-studier ofta är förknippade med hypotetiska bias, se t.ex. Murphy et al. 
(2005). 
24 Fördelat på linjerna Tyskland/Danmark–Sverige, Västeuropa–Sverige/Norge, Västeuropa–Baltikum 
resp. Engelska Kanalen. 
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Figur 1  Varugruppers fördelning mellan transportkedjor. 
Källa SIKA (2006) och egna beräkningar Vierth och Mellin (2008). 

 

För ingen varugrupp är fördelningen mellan väg, järnväg och sjöfart jämn. Enligt den 
nationella Varuflödesundersökningen 2004/2005 dominerar transportkedjor som 
innehåller järnväg och/eller sjöfart för järnmalm (95 procent) samt massa och papper 
(58 procent). Andelen direkta sjötransporter är högst för oljeprodukter (41 procent) och 
metallprodukter (22 procent).25  

Även transportavstånden begränsar antalet möjliga trafikslag vid val av transport-
lösning. Möjligheterna att överföra kortväga transporter till andra trafikslag är av 
geografiska samt logistik- och kostnadsskäl mer begränsade än vid långväga transporter. 
Längre transporter, t.ex. utrikestransporter som vanligtvis är längre än inrikestranspor-
terna, genomförs oftare med flera trafikslag. Över 80 procent av de gränsöverskridande 
transporterna fraktas helt eller delvis till sjöss. Järnvägsandelen är inte särskilt hög trots 
att järnvägen har sina komparativa fördelar på längre sträckor.  

 

2.3.2 Sjöfartsverkets översyn av farledsavgifterna 2000   
I Sjöfartsverkets översyn av farledsavgifterna år 2000 har det i en delrapport beräknats 
att farledsavgifterna i intermodal trafik utgör ungefär en till två procent av fraktkost-
naderna (Asplund, 1999). Det antas en genomsnittlig fraktkostnad på en till två procent 
av varupriset för högvärdigt gods och sju till tio procent för skogs- och stålprodukter. 
Asplund utvecklar vidare att måttliga förändringar av avgiftsnivåerna inte borde ge 
några större effekter. Detta gäller främst högvärdigt gods som är mindre priskänsligt för 
förändrade transportkostnader. Det kan ske omflyttningar mellan farleder, dock verkar 
utnyttjandet av farlederna totalt vara relativt oelastiskt. 

Asplund (1999) för också en diskussion kring användandet av bruttodräktigheten som 
grund för avgiftsberäkningarna. Utvecklingen inom sjöfarten har gått mot att relationen 
mellan fartygets bruttodräktighet och lastmängd har förändrats, mot att tidigare varit 

                                                 
25 Samt råolja, där anges dock ”övrigt” som transportmedel i Varuflödesundersökningen 2004/2005. 
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konstant. Asplund visar att roro- och containerfartyg har en betydligt högre kvot mellan 
bruttoregisterton och dödvikt (GT och dwt), vilket ger högre avgifter jämfört med t.ex. 
tankfartyg. Studien indikerar också att det finns en klar konkurrensyta mellan sjöfarten 
och järnvägen framförallt för bulkgods.  

 
2.4 Konsekvensanalyser av förändrade banavgifter  
2.4.1 Nelldal och Wajsman  
Nelldal och Wajsman (2009) har utvärderat fyra scenarier för 2011 års banavgifter 
genom att jämföra de med 2010 års avgifter i Sverige.26 De högre banavgifterna 
beräknas leda till ungefär en procent högre transportkostnader totalt och ca två procent 
högre kostnader på banorna mellan (och i) Stockholm, Göteborg och Malmö.27 Även 
om Nelldal och Wajsman påpekar att resultaten måste tolkas med försiktighet, lyfter de 
fram att järnvägens marknadsandel av det långväga transportarbetet endast skulle 
påverkas marginellt av de för 2011 föreslagna banavgifterna. Det framgår inte av 
rapporten vilken metod som användes för beräkningarna. Järnvägens transportarbete 
(2008) beräknas minska från 23,3 till 22,8 miljarder tonkm, dvs. med ca två procent. 
Detta innebär en elasticitet på ca -2 för järnvägstransportkostnader (med tonkilometer 
som beroende variabel), vilket är större än de beräknade elasticiteter för järnväg (med 
ton som beroende variabel) som anges i Tabell 2 ovan. Även för järnvägstransporter 
finns en relativ stor spridning mellan varugrupperna. Nelldal och Wajsman (2009) 
konstaterar dock att den 50 procentiga höjningen av emissionsavgiften för dieseldrivna 
tåg,28 beräknas påverka dieseltrafiken med ca åtta procent och eltrafiken med två 
procent. De bedömer att höjningen av emissionsavgiften i första hand berör det lågt 
förädlade godset, mindre banor där det inte finns eldrift (bl.a. i Norrland) och mindre 
järnvägsföretag. 

 

2.4.2 SIKA  
Statens Institut för Kommunikationsanalys29 (SIKA, 2002) kom fram till motsvarande 
resultat som Nelldal och Wajsman (2009) inom ramen för analyser för olika banav-
giftsnivåer. Modellberäkningar med Samgodsmodellen30 tyder på de svenska banav-
gifterna på nuvarande nivå endast har en marginell styreffekt när det gäller trafikslags-
fördelningen för godstransporter. SIKA konstaterar att det verkar vara först vid mycket 
kraftiga avgiftshöjningar, som kan antas ligga på nivåer långt över de skattade 
kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaderna, som man kan ha anledning att 
räkna med mer påtagliga effekter på trafikslagsfördelningen. 

 

                                                 
26 Se  

Tabell 1, Scenarierna avviker något från Järnvägsnätsbeskrivningen 2011 (Banverket, 2010).  
27 Skillnaderna mellan scenarierna beräknas vara små. 
28 DFel! Hittar inte referenskälla.ieselavgiften utgör enbart ca två procent av de samlade banavgifterna 
för godstrafiken. Se avsnitt 1.2. 
29 Från 1 april 2010 Trafikanalys. 
30 Den äldre versionen av Samgodsmodellen som baseras på STAN-programmet. 
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2.5 Utblick i grannländerna  
2.5.1 Farleds- och lotsavgifter 
Lotsavgifter tas ut i alla länder, däremot är det inte många europeiska länder som har 
långa farleder eller farledsavgifter vilket innebär att litteraturen är ganska sparsam. 
Farledsavgifter finns dock i följande nordeuropeiska länder: Finland, Estland, Lettland 
och Norge. I Litauen, Ryssland och Storbritannien är farledsavgifter delvis inkluderade i 
hamnavgifterna (Kågeson, 1999; Baltic Maritime Outlook, 2006).  

Vi har sammanställt en översikt av farleds- och lotsavgifterna i Sveriges grannländer i 
Bilaga 4. Detta för att ge en överblick över hur systemen fungerar i dessa länder och 
vilka planer för förändringar som finns. Ytterligare ett motiv är att identifiera konkur-
rens och samverkan. Till exempel har Norge uttryckt att det finns en stark konkurrens 
mellan svenska och norska hamnar (Lindstad and Uthaug, 2002). Det pågår också en 
diskussion i Norge om att förenkla systemet med sjöfartens olika avgifter (Ciobanu and 
Oterhals, 2009).  

I Tyskland har regeringen sänkt lotsavgifterna, som är specifika för olika områden, för 
att avlasta sjöfartsnäringen och att höja konkurrenskraften för de tyska hamnarna på den 
starkt konkurrensutsatta internationella marknaden (Bundesministerium für Verkehr, 
2010). Avgifterna sänks med tio procent under perioden 1 april 2010 till 31 mars 2011 
och med fem procent (i stället för tio procent) under perioden 1 april 2011 till 31 mars 
2012.  

 

2.5.2 Banavgifter 
Banavgifternas konstruktion skiljer mellan olika länder.31 Man kan dock konstatera att 
de svenska banavgifterna är bland de lägsta i Europa. Avgifterna är ungefär dubbelt så 
höga i Danmark och upp till tio gånger högre i Tyskland. Enbart i Norge, där banavgif-
terna för kombitransporter32 togs bort år 2006, är avgifterna lägre. Matthews et al. 
(2009) anger att banavgifterna i Europa utgör igenomsnitt ca tio till 30 procent av 
järnvägskostnaderna och att några operatörer anger andelar upp till 60 procent i 
Tyskland. 

 

 

                                                 
31 Se Tabell i Bilaga 5. 
32 Anledningen är att man vill gynna kombitransporter som har en tydlig konkurrensyta mot 
vägtransporter.  
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3 Avgifternas andel av transportkostnader  
3.1 Avgiftsandelar för sjöfart 
I detta kapitel visas hur transportkostnaderna för olika typer av sjöfart påverkas av de 
föreslagna avgiftshöjningarna. Transportkostnader kan delas in i tidsberoende kostnader 
(kostnader för fordon/fartyg och personal) och avståndsberoende kostnader (bränsle-
kostnader) samt infrastrukturavgifter (farledsavgifter, lotsavgifter, kanalavgifter, banav-
gifter). Dessa kallas undervägskostnader (länkkostnader) och förutom dem tillkommer 
kostnader för lastning och lossning inklusive hamnavgifter (nodkostnader). Denna 
indelning används i den nationella Samgodsmodellen för alla trafikslag.  

Enligt beräkningar med Samgodsmodellen33 utgör de svenska lotsavgifterna under en 
procent av de samlade sjöfartskostnaderna i hela världen (SOU2007:106, 2007). 
Andelen beräknas vara högre, ca fem respektive ca elva procent, om man enbart 
betraktar kostnaderna i svenskt farvatten. 34 Som angetts tidigare beräknar Asplund 
(1999) att farledsavgifterna utgör en till två procent av transportkostnaderna i 
intermodal trafik. Exempeltransporterna beräknade utifrån de inkomna enkäterna35 
stödjer dessa beräkningar och visar på att kostnaden är betydligt större för inrikes än för 
transoceana godstransporter. 

Sjöfartsverket använder transportkostnader för olika fartyg i samband med samhälls-
ekonomiska kalkyler. Bakgrunden är att man vill beräkna hur mycket man kan förvänta 
sig att transportkostnaderna påverkas av olika investeringar i farleder (Swahn 2010). 
Hypotesen är att kostnaderna skulle kunna sänkas om större fartyg kunde användas. 
Swahn (2010) refererar några fall där Samgodsmodellens kostnadssamband använts för 
att beräkna kostnaden per transporterat ton för olika fartygstyper för olika transport-
avstånd som är relevanta för respektive hamn och varuslag. 36 Utgående från exempel 
för en bulktransport och en containertransport på 1 000 respektive 700 nautiska mil, 
vilket skulle kunna motsvara närsjöfart i norra Europa kan man notera att 
farledsavgifterna utgör 23 procent av den totala transportkostnaden för ett mindre 
bulkfartyg respektive 16 procent för ett större bulkfartyg och i containerfallet i tio 
respektive sju procent av den totala transportkostnaden beroende på fartygsstorlek.37

För ytterligare ett transportfall med inrikes transporter av oljeprodukter från Västkusten 
till Mälaren där tur- och returresans längd är ca 1 200 nautiska mil beräknas sjötrans-
portens kostnad till mellan 60 och 90 kr per ton transporterat gods beroende på fartygs-
storlek och årsvolym. I detta fall antogs att två fartyg användes och att varje fartyg 

                                                 
33 Den äldre versionen av Samgodsmodellen som baseras på STAN-programmet. 
34 De svenska lotsavgifterna beräknas utgöra 0,7 procent av undervägskostnaderna globalt resp. 
0,6 procent av undervägs-/lastnings- och lossningskostnaderna. De svenska lotsavgifterna beräknas utgöra 
11,3 procent av undervägskostnaderna i svenskt vatten resp. 5,6 procent av undervägs-/lastnings- och 
lossningskostnaderna. 
35 Se Bilaga 3. 
36 I de senaste kalkylerna används den nya Samgodsmodellen där logistikmodellen ingår. De tids- och 
avståndsberoende kostnaderna för olika typer av fartyg och olika fartygsstorlekar beräknas enligt de 
formler som togs fram i samband med utvecklingen av logistikmodellen. Utifrån Sjöfartsverket uppgifter 
om fartygens djupgående, bredd, längd och lastkapacitet definieras vilka fartyg av varje aktuell typ av 
fartyg, t.ex. bulk, tank och container, som kan användas idag respektive skulle kunna vid olika specifika-
tioner av farledens dimensioner och motsvarande lastkapacitet.  
37 Se Bilaga 6. 
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behövde göra mellan 100 och 200 resor per år. Det innebär att fartygsdelen av farleds-
avgiften, som bara betalas för högst 24 resor per år, blir betydligt lägre per ton gods än 
vad som varit fallet om fartygsavgiften hade behövt betalas för varje anlöp. Farleds- och 
lotsavgifternas andel av de totala sjötransportkostnaderna ligger i dessa fall i intervallet 
fem till åtta procent. Det bör betonas att avgiftsandelen sjunker med hänsyn till antalet 
anlöp per år över en viss nivå, eftersom det finns en maximal total avgiftsnivå.  

Sammantaget visar de redovisade beräkningarna med Samgodsmodellen, som 
Sjöfartsverket använder i samhällsekonomiska kalkyler Swahn (2010), och de 
exempeltransporterna som vi har haft tillgång till via enkätundersökningen 38 att lots- 
och farledsavgifterna utgör mellan 2,3 och 25 procent av sjötransportkostnaderna. Se 
Tabell 3 nedan. 

 
Tabell 3  Farleds- och lotsavgifternas andelar av transportkostnaden.  

Lägsta andel Högsta andel Fartygstyp39

Passagerarfärjor  2,4 % 5,6 % 

Rorofartyg 2,3 % 8,6 % 

Containerfartyg 7,4 % 9,5 % 

25 %40Tank- och bulkfartyg 3,4 % 

 

Avgifternas andelar varierar för olika fartygstyper (färjor, rorofartyg, containerfartyg, 
bulk- och tankfartyg) som används till transporter av olika varuslag och över olika långa 
sträckor (inrikes kusttrafik, närsjöfart i Europa, transoceantrafik). De verkliga exemplen 
visar dock främst på skillnader över olika avstånd, snarare än per fartygstyp. 

 
3.2 Avgifternas andelar av transportkostnaden med järnväg 
De svenska banavgifterna är bland de lägsta i Europa och motsvarar ca fem procent av 
järnvägstransportkostnaden (se avsnitt 2.5.2). Det faktum att banavgifterna, med 
undantag för Norge, är högre utanför Sverige innebär att banavgifternas andel på 
transportkostnaderna är högre för gränsöverkridande än för inhemska transporter. 
Banavgifternas konstruktion (att de är avståndsberoende och betalas per bruttotonkm, 
tågkm, liter diesel m.m.) innebär dock att avgifternas andelar av de totala transportkost-
naderna är relativt konstanta. Det finns inte den effekt som för sjöfarten att farleds- och 
lotsavgifterna andelar minskar med ökat transportavstånd.  

                                                 
38 Exemplen som har samlats in i samarbete med Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar 
kan av sekretesskäl inte offentliggöras. 
39 Källa för passagerarfärjor och rorofartyg är typexemplen från enkäten (se Bilaga 3), containerfartyg 
Swahn (2010) och tank- och bulkfartyg båda källorna.  
40 Andelen på 25 procent avser en kortare inrikes tanktransport jämfört med längre utrikes tank- och 
bulktransporter. Om man tar bort andelen på 25 procent blir intervallet 3,4–4,9 procent. 
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4 Konsekvensanalys  

Vi analyserar de förändringar av avgifterna som Sjöfartsverket planerar och delar upp 
dem i följande steg: 

1.  Höjningar av farledsavgifterna (Tio procent av fartygsavgiften och 25 procent 
för godsavgiften för lågvärdigt gods41) och en femprocentig höjning av 
lotsavgifterna år 2011. 

2a. Höjningar enligt punkt 1 samt en lotsavgiftshöjning med ytterligare fem 
procent (på lotsavgiften enligt pkt 1) år 2012.  

2b. Höjningar enligt punkt 2a samt en lotsavgiftshöjning med ytterligare fem 
procent (på lotsavgiften enligt pkt 2a) år 2013.  

3. Höjningar enligt 2b samt planerade banavgiftshöjningar (beräknade till en 
procent av Nelldal och Wajsman, 2009). 

4. Höjningar enligt punkt 1 samt planerade banavgiftshöjningar. 

 
4.1 Avgiftshöjningar  
Som vi nämner avsnitt 1.1 ligger summan av farleds- och lotsavgifterna per transpor-
terad ton gods idag i genomsnitt på 9,3 kr/ton. Den genomsnittliga avgiften beräknas 
öka till 9,8 kr/ton gods i steg 1, 9,9 kr/ton gods i steg 2a och 10,1 kr/ton gods i steg 2b. 
De ökade lotsavgifterna i steg 2a och steg 2b innebär att farledsavgifternas andel 
minskar från 72 procent till 71 procent i steg 2a respektive 70 procent i steg 2b. Se 
Tabell 4. 

 
Tabell 4  Beräknade farleds- och lotsavgifter per transporterat ton gods. 

Alternativ Farleds- och 
lotsavgifter 

Därav 
farledsavgift Därav lotsavgift

 kr/ton kr/ton kr/ton 
Bas (idag) 9,3 6,7 2,6 
Steg 1 (2011) 9,8 7,1 2,7 
Steg 2a (2012) 9,9 7,1 2,8 

7,1 3,0 Steg 2b (2013) 10,1 

 

Farleds- och lotsavgifterna beräknas totalt i genomsnitt öka med 5,7 procent i steg 1,  
7,1 procent i steg 2a och 8,6 procent i steg 2b. Nedan utvecklas hur konsekvenserna av 
ovanstående transportkostnadsförändringar skiljer sig mellan olika regioner, fartygs-
typer, varuslag och transporter. 

 

                                                 
41  Utgående ifrån dagens intäkter antas för godsavgiften att andelen lågvärdigt gods (som föreslås öka 
från 0,80 öre till 1 krona per ton) är 30 procent för Bottenviken, noll procent för Bottenhavet, en procent 
för Ostkusten, sju procent för Sydkusten, en procent för Västkusten och tre procent för Vänern baserat på 
Sjöfartsverkets ”Farledsavgifter per hamn 2009” (EXCEL-fil).  
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4.2 Regionala fördelningseffekter 
Figur 2, visar hur de betalda farleds- och lotsavgifterna fördelar sig mellan de olika 
sjötrafikområdena år 2009.42 Om vi börjar med farledsavgifterna så har Västkusten den 
största delen (ca 40 procent) av farledsavgifterna totalt sett följt av Sydkusten (ca 
30 procent). När det gäller lotsavgifterna är fördelningen något annorlunda. Västkusten 
står med ca 35 procent för den största andelen, Ostkusten med ca 30 procent för den 
näst största och Sydkusten enbart för 17 procent.  
 

 
Figur 2  Intäkter från farleds- och lotsavgifter 2009 per sjötrafikområde. 

Källa: Sjöfartsverket (2010b). 

 

Relationen mellan farleds- och lotsavgifterna skiljer sig åt betydligt mellan sjötrafik-
områdena. Andelen farledsavgifter är högst på Sydkusten. På Sydkusten finns en stor 
andel korta lotsleder respektive färjetrafik som har lotsdispens (81 procent). Andelen 
farledsavgifter är med 40 procent lägst i sjötrafikområdet Vänern med en lång lotsled.  

                                                 
42 Se Fel! Hittar inte referenskälla. för en beskrivning av sjötrafikområden. 
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Figur 3  Intäkter från farledsavgifter uppdelat i gods- och fartygsdel per 
sjötrafikområde.  

Källa: Sjöfartsverket (2010b) 

 

Intäkterna från fartygsavgiften (54 procent) ger en något större andel av intäkterna från 
farledsavgifter än godsavgiften (46 procent). Tårtbitarna i Figur 3 visar på den stora 
spridningen mellan sjötrafikområden: fartygsbaserade avgifter är störst på Ostkusten  
(66 procent) och Sydkusten (57 procent) som har mycket regelbunden färjetrafik och 
minst i Vänern (25 procent), Bottenhavet (43 procent) och Bottenviken (44 procent) 
med en stor andel bulktransporter i lastfartyg. Betraktas enstaka hamnar framgår det att 
det främst i Luleå, Karlshamn, Oskarshamn och Köping hamnar lastas och lossas en stor 
andel lågvärdigt gods43 som betalar en lägre godsavgift. 

                                                 
43 Definitionen av lågvärdigt gods finns beskriven i en bilaga till SJÖFS 2008:5. Generellt kan sägas att 
all typ av t.ex. sand, grus, makadam, sten och järnmalm ingår. 
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Utgående ifrån Sjöfartsverkets intäkter från farleds- och lotsavgifter 2009 och dagens 
transportmönster (anlöp per hamn) och volymer, skulle de beskrivna avgiftsföränd-
ringarna öka sjöfartens avgifter i Sverige enligt följande: 

 

Steg 1 

Tabell 5 nedan visar vilka effekter höjningen av farleds- och lotsavgifterna i steg 1 
beräknas leda till per sjötrafikområde. I steg 1 utgör farledsavgiften ungefär 75 procent 
och därmed för den största delen av avgiftsökningen. Höjningen av godsavgiften från 
0,80 kr/ton till en kr/ton utgör en mycket liten andel. Avgiftshöjningarna slår olika 
mellan sjötrafikområdena. De diskuterade förslagen innebär en höjning på drygt fyra 
procent i Vänerns och Bottenhavets sjötrafikområden och upp till drygt sju procent i 
Bottenviken.  

 
Tabell 5  Beräknade avgiftshöjningar per sjötrafikområde Steg 1 i MSEK. 

Steg 1 

Bottenviken Bottenhavet Ostkusten Sydkusten Västkusten Vänern Summa 

Fartygsavgift 2,2 2,0 13,7 15,9 18,8 0,2 52,8 

Godsavgift 2,1 0,0 0,2 2,1 0,5 0,0 4,9 

Lotsavgift 1,2 1,5 5,9 3,2 6,4 0,6 18,8 
Förändring jämfört 
med idag 7,4 % 4,6 % 6,0 % 6,2 % 5,0 % 4,4 % 5,7 %

 

Ser man till höjningen per ton lastat och lossat gods i respektive område blir bilden 
något annorlunda. Då blir avgiftshöjningen högst för fartyg på Ostkusten och lägst i 
Bottenhavet och på Västkusten. Avgiftshöjningen per anlöp blir lägst på Ost- och 
Sydkusten. Detta indikerar att de i de sistnämnda områdena är dominerade av färjetrafik 
med många anlöp, medan områden med lägst avgiftshöjning räknat per ton gods 
domineras av lastfartyg med färre anlöp men större mängder gods.44  

 

Steg 2a 

I andra steget kvarstår samma farledsavgiftsförändringar, men lotsavgiften ökar ytter-
ligare till år 2012 (se Tabell 6). Detta innebär att avgifterna ökar etappvis, vilket gör att 
anpassningarna sker successivt. Avgifterna ökar (jämfört med basen) mest i de sjötrafik-
områden som har långa lotsleder, ex. Vänern. Totalt sett får dock Bottenviken den 
högsta avgiftsökningen. Farleds- och lotsavgifterna sammanlagt beräknas öka med 
sju procent.  

                                                 
44 Fördelningen av färje- och fartygstyper på sjötrafikområden stöds i statistiken från Trafikanalys 
(Trafikanalys, 2010).  
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Tabell 6  Beräknade avgiftshöjningar per sjötrafikområde Steg 2a i MSEK. 

Steg 2a 

Bottenviken Bottenhavet Ostkusten Sydkusten Västkusten Vänern Summa 

Fartygsavgift 2,2 2,0 13,7 15,9 18,8 0,2 52,8 

Godsavgift 2,1 0,0 0,2 2,1 0,5 0,0 4,9 

Lotsavgift 2,6 3,0 12,0 6,6 13,2 1,2 38,6 
Förändring jämfört 
med idag  9,1 % 6,6 % 7,9 % 7,2 % 6,3 % 7,5 % 7,1 %

 

Steg 2b 

I steg 2b ökar lotsavgifterna med ytterligare fem procent. Detta bidrar till att lots- och 
farledsavgiften bidrar till ungefär lika delar av avgiftsökningen. Farleds- och lotsav-
gifterna sammanlagt beräknas öka med 8,6 procent. Avgiftsökningarna för Bottenviken 
och Ostkusten ligger över genomsnittet (11 procent) medan höjningar för Västkusten 
under genomsnittet (ca åtta procent).  

 
Tabell 7  Beräknade avgiftshöjningar per sjötrafikområde Steg 2b i MSEK. 

Steg 2b 

Bottenviken Bottenhavet Ostkusten Sydkusten Västkusten Vänern Summa 

Fartygsavgift 2,2 2,0 13,7 15,9 18,8 0,2 52,8 

Godsavgift 2,1 0,0 0,2 2,1 0,5 0,0 4,9 

Lotsavgift 3,9 4,6 18,5 10,2 20,3 1,9 59,4 
Förändring jämfört 
med idag 11,0 % 8,8 % 9,9 % 8,2 % 7,7 % 10,8 % 8,6 %

 

Steg 3 och 4 

I steg 3 tas hänsyn till förändringarna i steg 2a och steg 2b i kombination med att banav-
gifterna höjs som planerats. De planerade höjningarna av banavgifterna avser främst 
södra Sverige, mellan Stockholm, Malmö och Göteborg, samt sträckan Stockholm–
Gävle. Faktumet att det planeras att höja banavgifterna skärskilt mellan storstadsom-
råden påverkar också i hög grad segmentet kombitransporter, som har en större 
konkurrensyta till vägtransporter än till sjötransporter. Analysen ovan visar dock på att 
avgiftshöjningarna för sjöfartstransporterna blir högst i bl.a. Bottenviken där enbart 
mindre höjningar av banavgifterna är planerade. 

Generellt medför banavgiftshöjningen att de relativa kostnadsskillnaderna mellan 
järnvägs- och sjötransporter minskar. De diskuterade avgiftshöjningarna för sjö- och 
järnvägstransporter verkar dock enbart ha en liten inverkan på transportkostnaderna 
vilket tolkas som att anpassningarna också kommer att bli relativt små (se vidare i 
avsnitt 4.5). Vi ser därmed inget behov av att analysera detta vidare i ett Steg 4. 

 
4.3 Konsekvenser för transportindustri och varuägare 
Förändringarna som höjda farleds- och lotsavgifter innebär på transportkostnaderna 
summeras i Tabell 8. Där visas de procentuella ökningarna som farleds- och lotsavgifts-
förändringarna ger på transportkostnaderna i de exempeltransporter som vi har tittat 
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på45. Kostnadshöjningarna har beräknats genom att ta farleds- och lotsavgifternas 
andelar (se Tabell 3) multiplicerat med de beräknade totalavgiftshöjningarna i varje steg 
(se Tabell 5, 6 och 7). Vi har antagit konstanta kostnader i övrigt. 

 
Tabell 8  Beräknade genomsnittliga transportkostnadshöjningar till följd av 
avgiftshöjningar. 

Intervall  Steg 

Undre Övre 

Steg 1 (2011) 0,01 % 1,4 % 
Steg 2a (2012) 0,2 % 1,8 % 
Steg 2b (2013) 0,2 % 2,2 % 

 

Generellt avser kostnadsförändringarna i det övre intervallet inrikestransporten, medan 
det lägsta avser transoceantransporten. De sju medellånga transporterna mellan nord-
europeiska hamnar ligger i intervallet 0,2 till 0,5 i steg 1. Kostnaderna för exempel-
transporterna ökar något i de andra stegen. I steg 2b ökar kostnaden för inrikes-
transporten till drygt två procent och mellan 0,3 och 0,7 procent för transporter mellan 
europeiska hamnar. Kostnadshöjningar beräknade utifrån avgiftsandelarna i de exempel 
som refereras i Swahn (2010) ligger i samma storleksordning. Man bör dock komma 
ihåg att resultaten påverkas mycket av antalet anlöp som görs och rabatter som 
utnyttjas. Utgående ifrån avgifternas andel av kostnaden på inrikes bulktransporter 
(åtta procent) i Swahn (2010) beräknas ökningen av de föreslagna avgiftshöjningarna 
leda till 0,5 procent i steg 1 och 0,7 procent i steg 2b högre transportkostnader. I detta 
fall har det räknats med 100 till 200 anlöp per år, varav fartygsavgiften enbart betalas 
för 24 anlöp. 

 

Avgiftshöjningar slår mer mot korta än långa transporter  
Exempeltransporterna indikerar att avgiftsförändringarna i steg 1 ger en ökning av 
transportkostnaderna på ca 0,5 till 1,5 procent för inrikestransporter, mellan 0,2 och 
0,5 procent för medellånga transporter mellan nordeuropeiska hamnar och närmare 
noll procent (0,01 procent) för transoceana transporter. Detta indikerar att avgiftshöj-
ningarna slår hårdare mot inrikestransporter än längre transoceana transporter, men även 
jämfört med medellånga nordeuropeiska transporter.  

Resultatet skiljer sig ifrån utfallet i Notteboom et al. (2010) där medellånga transporter 
påverkas mest av förändringarna av IMO:s nya svaveldirektiv. Detta beror bland annat 
på att farleds- och lotsavgifterna inte är (direkt) distansberoende som bränslekostnaden 
är. Att avgiftshöjningarna påverkar de inhemska transporterna mest förklaras av att 
avgiftshöjningarna i Sverige har större påverkan vid anlöp i två svenska hamnar.  

 

                                                 
45 Underlaget för konsekvensanalysen utgörs av en litteraturgenomgång, inklusive tidigare modellbase-
rade analyser av förändrade transportkostnader till sjöss och ett antal exempeltransporter som har samlats 
in i samarbete med ”Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar”. Av sekretesskäl kan vi inte 
redovisa de inkomna svaren som avser en inrikestransport, en transocean transport och sju short sea 
shipping transportrelationer inom Nordeuropa. 
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Avgiftshöjningar slår mer mot lastfartyg än färjor 
De data och exempeltransporter som vi har studerat visar på att en höjning av farleds-
och lotsavgifterna påverkar lastfartyg i större utsträckning än passagerarfärjor. Som 
visats ovan påverkas roro- och containerfartygen mest av avgiftshöjningarna. Detta 
stöds även i Asplund (1999) som visar att baserandet av avgiften på bruttodräktigheten 
slår hårdare mot dessa jämfört med t.ex. tankfartyg. Att passagerarfärjor påverkas 
mindre beror bland annat på att de oftast inte betalar någon lotsavgift vilket innebär att 
de inte påverkas av lotsavgiftshöjningarna. 

 

Avgiftshöjningar slår mer mot lågvärdigt än högvärdigt gods  
Som tidigare visats utgör sjöfarten som transportmedel en dominerande del för varu-
grupperna massa och papper, oljeprodukter, metallprodukter och järnmalm. Dessa är i 
stor utsträckning varugrupper där transportkostnaderna utgör en stor del av varans 
värde, dvs. varuslag som är särskilt kostnadskänsliga. Avgiftshöjningarna kan antas slå 
högre mot lågvärdigt gods, vilket också indikeras av Asplund (1999). Asplund antar att 
den genomsnittliga fraktkostnaden ligger på en till två procent av varupriset för hög-
värdigt gods medan motsvarande siffror för skogs- och stålprodukter ligger på sju till  
tio procent. I det angivna förslaget drabbas även det lågvärdiga godset, enligt 
Sjöfartsverkets definition se avsnitt 1.1, av ytterligare en höjning (från 0,80 kr till en 
kr).  

 
4.4 Jämförelse med andra kostnadshöjningar  
Transportkostnadshöjningarna till följd av de förslagna höjningarna av farleds- och 
lotsavgifterna (0,01 procent -2,2 procent, se Tabell 8) är för rorofartyg och container-
fartyg mycket lägre än de transportkostnadshöjningar (24 till 40 procent) som antogs till 
följd av IMO:s skärpta emissionskrav för svavel (Vierth et al., 2009).46 Även för bulk- 
och tankfartyg antogs mycket större kostnadsökningar till följd av IMO:s skärpta 
svavelkrav. I studien av Notteboom et al. (2010) låg höjningarna på i genomsnitt 25 
procent (i mellanscenariot), dock med stora spridningar. Dessa kostnadsförändringar till 
följd av de skarpare svavelkraven är betydligt högre än kostnadshöjningarna på noll till 
ca två procent till följd av högre farleds- och lotsavgifter som är fokus i den här studien.  

 
4.5 Anpassningar till kostnadshöjningarna  
I kapitel 2 gick vi igenom flera olika anpassningar som kan ske vid förändrade 
kostnader. Vi har fokus på kortsiktiga anpassningar, som t.ex. bättre utnyttjande av 
respektive trafikslag, överflyttningar till andra trafikslag eller rutter och inkluderar inte 
långsiktiga konsekvenser som (om)lokalisering av verksamheter. Om man jämför med 
effekter som man fått fram i Notteboom et al. (2010) och Vierth et al. (2009) visar de på 
betydande överflyttningar från sjö- till landbaserade transporter. Detta gäller dock först 
när kostnadsökningarna är betydligt större än de som beräknas ske utifrån de förändrade 
farleds- och lotsavgifterna. I studierna kring IMO:s skarpare krav och förändrade 
bränslekostnader har man antagit oförändrade kostnader på landbaserade transporter.  

 

                                                 
46 Se även avsnitt 2.2.1. 
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De föreslagna avgiftshöjningarna leder inte till omfattande överflyttningar mellan 
trafikslagen  
De elasticiteter för sjötransporter som har räknats fram visar sig vara relativt låga, med 
undantag för elasticiteter framtagna med SP-studien i Notteboom et al. (2010). Det 
betonas dock i litteraturen och i praktiken att elasticiteterna varierar mellan varugrupper, 
transportavstånd m.m. Elasticiteter för transporter på inre vattenvägar är något högre än 
elasticiteter för sjötransporter, detta gäller framförallt för varugrupperna byggnads-
material, gödsel och järnmalm, vilket kan indikera att transporter t.ex. på hamnar i 
Vänern kan vara mer känsliga för kostnadsförändringar än transporter längs kusten. 
Asplund (1999) indikerar att det finns en klar konkurrensyta mellan sjöfarten och 
järnvägen framförallt för bulkgods. Han påpekar dock att måttliga förändringar av 
sjöfartsavgiftsnivåerna (som föreligger i vår konsekvensanalys) inte borde ge några 
större effekter.  

I Steg 3 tar vi även hänsyn till de planerade avgiftshöjningarna (och därmed transport-
kostnadsökningar) på järnvägssidan. Dessa är också relativt små. Höjningen på i 
genomsnitt en procent av transportkostnaden för järnvägen i Sverige minskar dock den 
relativa kostnadsskillnaden för sjöfartsavgiftshöjningarna. Detta leder till att anpass-
ningar i form av eventuella överflyttningar till järnväg minskar.  

Kostnadshöjningarna för järnvägstransporter är, som för de ovan beskrivna kostnads-
ökningarna till följd av högre bränslekostnader, relativt proportionella till det utförda 
transportarbetet, eftersom spåravgiften, som betalas per bruttotonkm, är den största 
banavgiftskomponenten (se  

Tabell 1). Detta innebär tentativt att förändrade banavgifter har en större effekt på 
längre transporter och förändrade lots- och farledsavgifter på kortare transporter.  

 

Avgiftshöjningar leder möjligtvis till byte av rutt  
Även om de diskuterade farleds- och lotsavgiftshöjningarna inte förväntas leda till 
omfattande överflyttningar av sjötransporter till landbaserade transporter kan de leda till 
utveckling av alternativa transportkedjor. Det kan med andra ord, även om utnyttjandet 
av farlederna totalt är relativt oelastiskt, ske omflyttningar mellan farlederna/hamnarna.  

Med hänsyn till att lotsavgifterna är specifika för hamnar kan en generell höjning av 
dessa avgifter, allt annat lika, skapa komparativa fördelar för hamnar med korta lots-
leder. Det finns konkurrensytor mellan hamnar som erbjuder jämförbara tjänster i 
Sverige och grannländerna. Ett exempel på den utländska konkurrensen är att Tyskland 
har sänkt lotsavgifterna för att höja konkurrenskraften för de tyska hamnarna. Ett annat 
exempel är att Göteborgs hamn i viss mån konkurrerar med norska hamnar.  

 

Avgiftshöjningar kan leda andra effektiviseringar   
Högre farleds- och lotsavgifter skapar också incitament att utnyttja fartygen (ännu) 
bättre, dvs. till exempel genom att minska tomkörningar och öka den transporterade 
godsmängden per fartyg. Även om de avgiftshöjningar som Sjöfartsverket föreslår i sig 
får en relativt liten påverkan på sjötransportkostnaderna och om man generellt utgår 
ifrån låga elasticiteter kan avgiftsförändringarna i kombination med andra förändringar 
(t.ex. IMO:s svaveldirektiv och framtida koldioxidregleringar) innebära större effekter. 
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5 Slutsatser 

Utifrån det material vi har analyserat har vi kommit fram till att de planerade farleds- 
och lotsavgiftshöjningarna kommer att leda till relativt små kostnadsförändringar för 
transportindustrin och varuägare generellt. Däremot är det en spridning mellan olika 
segment t.ex. transportavstånd, inhemska och internationella transporter, hamnar med 
korta respektive långa farleder och olika fartygstyper.  

Vi beräknar att höjningarnas påverkan på transportkostnaden ligger i intervallet  
0,2–2,2 procent i fallet när alla planerade avgiftshöjningar är genomförda till år 2013. 
Då förutsätts att de samlade farleds- och lotsavgifterna per transporterad ton gods ökar 
med knappt nio procent från idag 9,3 kr/transporterat ton gods till 10,1 kr/ton. Det är 
dock viktigt att påpeka att förändringarna av fartygsavgiften varierar med hänsyn till 
antalet anlöp per år som berättigar till rabatter. 

Utifrån tidigare analyser som har gjorts av förändrade transportkostnader för sjöfarten i 
Sverige och norra Europa kan man sluta sig till att de relativt låga kostnadsökningarna i 
det här fallet troligtvis inte leder till några större konsekvenser i form av överflyttningar 
till landbaserade transporter.  

Skillnaderna i transportkostnad mellan sjöfarts- och järnvägstransporter motverkas 
dessutom av de planerade höjningarna av banavgifterna år 2011. Banavgifterna ligger 
idag på ca 3,5 kr/transporterat ton gods (respektive 0,010 kr/nettotonkm) och beräknas 
öka så att järnvägskostnaden ökar med ca en procent. 

Även om avgiftshöjningarna inte kan förväntas leda till några betydande överflyttningar 
till landbaserade transporter kan de dock skapa incitament för effektiviseringar av 
transporterna, dvs. att höja fartygens utnyttjandegrad. Lotsavgifternas etappvisa 
införande mellan år 2011 och år 2013 ökar vidare anpassningstiden och därmed 
anpassningsmöjligheterna för rederierna och transportköparna. 

Trots att kostnadsökningarna generellt är små finns det skillnader i olika segment som 
bland annat kan leda till regionala konsekvenser. Vänern och Bottenviken påverkas 
mest under förutsättningen att transportmönstren inte förändras. 

Vi har indikerat att avgiftshöjningarna ger relativt små förändringar på kostnaderna för 
sjötransporter. Även om detta är fallet, kan dessa förändringar i kombination med andra 
kommande förändringar ge mer betydande konsekvenser för transportindustrin och/eller 
varuägare.  
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Bilaga 1 
Sid 1 (2) 

 
Nivå på svenska farleds- och lotsavgifter 

Tabell Kvävedioxidsdifferentieringen av den svenska farledsavgiften. 

Utsläppsnivå,  Passagerarfartyg och 

järnvägsfärjor 

(kr/ton) 

Kryssningsfartyg 

NOx (g/kWh) (kr/ton) 

Övriga fartyg 

(kr/ton) 

0 – 0,49 0 0 0 

0,5 – 0,90  0,15 0,03 0,25 

1,00 - 1,90   0,40 0,08 0,61 

2,00 – 2,90 0,63 0,16 0,77 

3,01 – 3,90 0,77 0,24 0,93 

4,01 – 4,90 0,91 0,32 1,09 

5,01 – 5,90 1,05 0,40 1,25 

6,01 – 6,90 1,19 0,48 1,41 

7,01 – 7,90 1,33 0,56 1,57 

8,01 – 8,90 1,47 0,64 1,73 

9,01 – 9,90 1,61 0,72 1,89 

1,80 0,80 10,00 -  2,05 

Källa: Sjöfartsverket (2008). 

 
Lotsavgifter  

Tabell Beställningsavgift för lotsning. 

Tid innan överenskommen tidpunkt (h) Belopp (kr) 

0-1 2 250 

1-2 1 800 

2-3 1 350 

3-4 900 

4-5 450 

Källa: Sjöfartsverket (2009b). 

 

Den andra delen som kallas lotsningsavgiften betalas beroende på fartygets brutto-
dräktighet. Där en indelning har gjorts i 14 olika storleksklasser. Första lotsningstimmen 
för klass 1 (0–500 enheter brutto) debiteras med 3 185 kr, därefter debiteras 573 kr per 
halvtimme. Utifrån avgiften för klass 1 räknas en procentuell höjning för de följande 
klasserna, se Tabell . Lotsningsavgiften rabatteras för vissa farleder. T.ex. ges en rabatt 
på 65 procent för lotsning inom Vänerns sjötrafikområde, samt 32 procent på lotsleder i 
Mälaren. För lotsningar som överstiger 15,5 timmar ges också en rabatt. Först en 
procents rabatt, sedan höjs rabatten med en procentenhet per halvtimme upp till 
maximalt 30 procent.  
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Sid 2 (2) 

Tabell Procentuellökning av lotsningsavgiften baserat på dräktighetsklass 

Dräktighetsklasser Procentsats 

(GT) 

2. (501-1000) 15 

3. (1001-1500)   30 

4. (1501-2000) 64 

5. (2001-3000) 81 

6. (3001-4000) 103 

7. (4001-5000) 137 

8. (5001-8000) 171 

9. (8001-12 000) 205 

10. (12 001-20 000) 239 

11. (20 001-30 000) 296 

12. (30 001-45 000) 352 

13. (45 001-60 000) 409 

14. (> 60 001) 465 

Källa: (Sjöfartsverket, 2009b) 

 
Reseersättning är den sista delen av lotsavgiften. Den avser kostnaden för eventuella 
resor för lotsen i samband med lotsningen. 
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Bilaga 2 
Sid 1 (1) 

Sjöfartsverkets intäkter i nominella tal 

 

Sjöfartsverkets intäkter

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

År

 K
r

Farledsavgift, fartyg
Farledsavgift, gods
Lotsavgift
Anslag
Övriga externa intäkter
Total

 
Källa: Sjöfartsverkets årsredovisningar 1999–2009. 

Det framgår att minskningen av intäkterna mellan 2008 och 2009 är konjunkturellt 
betingad. Tillbakagången förklaras framför allt av att rederierna lastade och lossade 
mindre gods och betalade mindre farledsavgifter som baseras på godsmängden. Den 
godsmängd som hanterades i svenska hamnar minskade med ca 14 procent 

(Trafikanalys, 2010). 
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Undersökning av rederiers driftskostnader för fartyg 

 

Bakgrund 
Utredningen om sjöfartens konkurrensförutsättningar ska enligt kommittédirektivet 
(2010:2) se över förutsättningarna för att säkerställa det svenska näringslivets tillgång 
till effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter. Som en del i utredning görs en 
kartläggning av driftskostnader för ett fartyg i syfte att exemplifiera förhållandet mellan 
olika kostnader. I det material som utredningen redovisar kommer det inte att vara 
möjligt att identifiera enskilda rederier.  
 
Frågorna har tagits fram i samråd med VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut). VTI har ett uppdrag från Sjöfartsverket att genomföra en 
konsekvensanalys av förändrade sjöfartsavgifter. För att inte belasta rederierna med två 
undersökningar samt för att få gemensamma typexempel kommer VTI att få del av 
underlaget från rederierna.  
 
Varje enskilt rederi svarar bara för de fartyg och de transporter som är aktuella för dem. 

 

Utgångspunkter   
• alla kostnader som uppstår i och mellan två hamnar 
• ett svenskflaggat fartyg med i förekommande fall TAP-anställda ombord  
• 2010 års kostnader anges i svenska kronor till aktuell kurs per den 3 maj 2010 

(1USD=7,29 SEK och 1 EUR=9,64 SEK)47 
 

Typexempel för resa med last och/eller passagerare 
• enkel resa mellan Sverige och annat land inom Europa   
• enkel transocean resa mellan Sverige och utomeuropeisk hamn 
• enkel resa mellan två svenska hamnar 
 
För varje beskriven resa anges: 
• fartygstyp till exempel container, färja, roro eller tankfartyg 
• storlek för respektive fartyg i brutto, netto, dödvikt, och längd  
• ange i förekommande fall antal passagerare, typ av gods och transporterad 

godsmängd, längdmeter och eventuella övriga intäktskällor 
• avstånd för resan i nautiska mil 
• ange hamnarna samt om gods lastats och lossats  
• ange säkerhetsbesättning med befattningar och lönekostnad, faktiskt antal personer 

ombord, faktiskt antal anställda på fartyget, inklusive hemmavarande med lön, men 
exklusive elever 

 
47 Av Stockholmsbörsen fastställd mittkurs den 3 maj 2010.  
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För varje resa specificeras följande kostnader: 
• bemanningskostnader 
• underhåll och reparationer   
• administrativa kostnader 
• försäkringar 
• kapitalkostnad 
• drivmedel (specificera typ av bränsle som används) 
• kostnader för lastning och lossning 
• kostnader för hamnavgifter per hamn 
• farledsavgifter och motsvarande per hamn 
• lotsavgifter per hamn 
• övriga resekostnader 
 

Svar skickas till 
ann-cathrine.nilsson@enterprise.ministry.se eller till Utredningen om sjöfartens 
konkurrensförutsättningar, N 2010:01, Ann-Cathrine Nilsson, Vasagatan 8–10, 103 33 
Stockholm 
 
Tacksam för svar senast 20 maj 2010. 

Frågor 
Har ni frågor kontakta Ann-Cathrine Nilsson, 073-340 97 61,  
08-405 34 58, e-post: ann-cathrine.nilsson@enterprise.ministry.se. 
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Bilaga  
För varje typtransport som beskrivs används denna bilaga separat.  
 
Hamn 1 ……………………………………………………… 

Hamn 2  ……………………………………………………… 

Avstånd i nautiska mil …………………………………………………….... 

Fartygstyp  …………………………………………………….... 

Fartygsstorlek  …………………………………………………….... 

Lastning/lossning 
i hamn …………………………………………………….... 

Antal passagerare …………………………………………………….... 

Typ av gods, godsmängd 
godsmängd, ……………………………………………………… 

Övriga intäktskällor ……………………………………………………… 

Antal personer ombord ……………………………………………………… 

Antal anställda på fartyget …………………………………………………. 

Säkerhetsbesättning ……………………………………………………… 

 
Resekostnad SEK
Drivmedel 
Hamnavgift hamn 1  
Hamnavgift hamn 2 
Lastning och lossning hamn 1 
Lastning och lossning hamn 2 
Farledsavgift hamn 1 
Farledsavgift hamn 2 
Lotsavgift hamn 1 
Lotsavgift hamn 2 
Övriga resekostnader 
 
Dagskostnad 
Administration 
Bemanningskostnader 
Försäkringar 
Underhåll och reparationer 
Övrigt 
 
Kapitalkostnad 
Avskrivningar  
Räntor och finansiella kostnader 
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Farleds- och lotsavgifterna i grannländerna  

Finland 
I Finland ska alla fartyg som bedriver handelssjöfart inom finskt vattenområde och 
anlöper en finsk hamn betala farledsavgifter. Vissa undantag finns, t.ex. att kryssnings-
fartyg med en nettodräktighet under 300 och för passagerarfartyg under 600 (FINLEX, 
2010b). Farledsavgifterna i Sverige och Finland är uppbyggda på samma sätt dock med 
den skillnaden att den finska fartygsrelaterade delen av avgiften är knuten till netto i 
stället för brutto. Detta förklaras bl.a. genom att båda länderna har stora skärgårdar och 
behov av isbrytare (Ministry of Enterprise, 2003). Hänsyn till isklassningen av fartyget 
tas också in i beräkningen av farledsavgiften (Finnish Maritime Administration, 2002). 
Farledsavgifterna betalas per enhet (ton) och återfinns nedan. 
Tabell Finska farledsavgifter beroendes på isklassning. 

Isklass Lastpris per enhet  

(Euro) 

Passagerarfartyg pris per enhet 

(Euro) 

IA Super 1,166 0,785 

IA 2,182 1,547 

IB, IC 4,403 2,666 

II, III 6,318 4,455 

Källa: (FINLEX, 2010b). 

För de fartyg som har en nettodräktighet större än 25 000 debiteras dock enbart halva 
kostnaden per enhet för den del som överskrider 25 000. Det finns även maximibelopp 
som anges per anlöp. Dessa är 98 400 euro för alla fartyg utom passagerarfartyg som 
debiteras maximalt 29 620 Euro och kryssningsfartyg 40 640 Euro. Vidare betalar 
passagerar- och höghastighetsfartyg högst 30 farledsavgifter per år. Motsvarande antal 
gånger är 10 för lastfartyg (FINLEX, 2010b). Kostnaderna för det finska sjöfartsverket 
för farledsunderhållet inklusive investeringar var år 2008 32 miljoner euro. Av den 
summan avser sex miljoner euro investeringar (Finska trafikverket, 2010). För lots-
avgifterna tas en grundavgift ut för fartyg baserat på nettodräktigheten och längden på 
sträckan som kräver lotsning. Se tabell nedan. De finska östersjölotsarna tar ut en annan 
avgift, men som också beror på nettodräktigheten och sträcka.  
Tabell Finska lotsavgifter. 

Avgift i euro per nautisk mil Lotsat fartygs 

nettodräktighet <1 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-70 71-100 

0 – 200 185 370 656 891 1 160 1 430 1 816 2 472 

200 – 1000 235 471 774 1 043 1 379 1 665 2 119 2 809 

1000 – 3000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 

3000 – 6000 336 673  1 110 1 514 1 917 2 304 2 910 3 700 

6000 – 10 000 387 774 1 312 1 749 2 203 2 674 3 313 4 188 

> 10 00048 97 193 328 437 551 669 828 1 047 

Källa: (FINLEX, 2010a). 

 

                                                 
48 Detta är en tilläggsavgift för nettodräktigheter över 10 000.  
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Norge 
I Norge tas både kustavgift (vilka inkluderar kostnaden för farleder) och lotsavgift ut av 
Kystverket. Kustsavgifterna täckte 34 procent av kostnaderna för administration av 
navigeringshjälpmedel (fyrar, sjömärken etc.) år 2009 (Kystverket, 2009). Kustavgiften 
tas ut av fartyg över 500 GT. Lotsavgifterna å sin sida är satta för att vara helt 
kostnadstäckande. Kustavgifterna kan betalas per resa (betalas både vid ankomst och 
avgång), för en tre månaders period eller årligen. Den tas ut baserat på 
bruttodräktigheten.  
Tabell Kustavgiften i Norge. 

Kostnadsbas Kostnad/GT 

Ankomst eller avgång 0,28 NOK 

Kvartalsavgift 5,13 NOK 

Årsavgift 18,17 NOK 

Källa: Kystverket (2009). 

Lotsavgift i Norge är uppdelad i två delar. Först en lotsberedskapsavgift som betalas vid 
ankomst och avgång av alla lotsförpliktade fartyg (oavsett om lots utnyttjas eller ej). 
Den avgiften är 0,94 NOK/GT för de första 3000 GT, för överskridande tonnage betalas 
en avgift om 0,82 NOK/GT. Utöver den bruttodräktighetsbaserade avgiften tillkommer 
en distansbaserad avgift på 10,57 NOK som är oberoende av fartygsstorlek (Kystverket, 
2009). Den andra delen av lotsavgiften är en avgift för tiden lotsen är ombord vilken 
betalas per timme, minst tre timmar, men är differentierad beroende på fartygets storlek. 
Nivån på avgifterna framgår av tabellen nedan. 
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Tabell Lotsavgiften per timme i Norge. 

Tonnage 

(GT) 

Timavgift 

(NOK) 

0-1000 780 

1001-2000 980 

2001-4000 1 155 

4001-8000 1 325 

8001-12 000 1 450 

12 001-20 000 1 610 

20 001-30 000 1 760 

30 001-50 000 1 885 

50 001-100 000 2 010 

>100 001 2 140 

Källa: Kystverket (2009) 

Danmark 
I Danmark finns inga statliga farledsavgifter, det tas enbart ut en avgift för isbrytning 
under issäsong, vilket avser perioden 15 december till 31 mars. Lotsavgifter finns dock 
och dessa tas ut beroendes på storlek, distans och vattenvägens kvalitet m.m. (Baltic 
Maritime Outlook, 2006). 
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Banavgifter för ett 1 400 tons (brutto) godståg år 2005 i olika länder.  

Land Valuta Banavgift  

per tågkm 

Banavgift per 
tågkm (SEK) 

Anmärkning 

Danmark  DKK 1,84   

8,31   

2,30 

10,39 

Utan kapacitetsavgift 07-19  

(358 km) Med kapacitetsavgift på tre bandelar 

Frankrike  € 0,919   8,59 Huvudlinje, banklass C, låg/medeltrafik 

Italien € 2,13  19,60 Beräknat genom EICIS, osäkert 

Nederländerna  € 3,077  28,31  

Norge NOK 25,20  29,36 Avgiften tas bort 2006 

Schweiz CHF  8,68  52,00 1 400 ton brutto, 900 ton netto 

Storbritannien GBP 2,11  29,66  

Tyskland € 4,03  

4,79 

37,68 

44,79 

F3 bandel Padborg-Elmshorn  

F3 högbelastad Elmshorn - Hamburg. 

Österrike € 3,99  37,30 Kufstein - Brenner  

Sverige SEK  4,47 Samma avgift alltid och överallt 

Källa: Hylén (2005) 
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Beräkningsfall för närsjöfart inom norra Europa, exempel bulk- och containertransport.  

 

Fartygs-
storlek 
dwt/TEU 

Trp
t-
sträck
anm  

M
Ton 
gods
/år 

Värd
e av 
årligt 
gods-
flöde 
kr/år 

Anta
gen 
sänd-
nings-
storlek 
ton 
gods 

Logist
ik-
kostnad 
(MSEK/
år) 

Kostn
ad 
sjötrpt 

(MSE
K/år) 

Farled
s- och 
lotsav-
gifter49* 

MSEK
/år 

Tot
al 

MS
EK/år 

Sjö
trpkos
tnad 
kr/ton 
resp 
kr/TE
U 

Far
. 
avgift 
kr per 
ton 
resp 
kr/TE
U 

BULK 
(fart 15 
knop) 

(tor 
för 
bulkl 

         

10206 10
00 

5  1,5 
E9 

1020
6 

5,2 136 27 16
8 

27 5,5 

40824 10
00 

5  1,5 
E9 

4082
4 

2,4 82 25 10
9 

16 4,9 

           

Contain
er 

en
kel 
resa  

         

8000/700 70
0 

0,
5  

7,5 
E9 

4950 8,4 22 3,2 33,
6 

44
0 

64 

23000/ 

1500 

70
0 

0,
5  

7,5 
E9 

1010
0 

15,7 18 2,7 36,
4 

36
0 

54 

Källa: Swahn (2010) 

                                                 
49 I farledsavgift inkluderas här GT-baserad avgift (2,05 kr/GT, max 51 000 SEK/anlöp), Svavelavgift  
0,7 kr/GT, Godsavgift 3,05 kr/ton och lotsningsavgift ansatt till 8000 kr/anlöp utom för det största 
bulkfartyget där lotsningsavgiften antas uppgå till 10 000 kr/anlöp (se SJÖFS 2008:5) 
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Sjötrafikområden 

 

Sjötrafikområde Hamn 
Gävle 

Hudiksvall 

Härnösand 

Iggesund 

Karskär 

Sandarne 

Skutskär 

Sundsvall 

Söderhamn 

Bottenhavet 

Söråker 

Holmsund 

Husum 

Kalix 

Karlsborg 

Köpmanholmen 

Luleå 

Obbola 

Piteå 

Rundvik 

Rönnskärsverken 

Skellefteå 

Umeå 

Ursviken 

Bottenviken 

Örnsköldsvik 

Berga Örlogsskolor 

Bergs Oljehamn 

Bålsta 

Drottningholm 

Enköping 

Forsmark 

Gorsingeholm 

Grisslehamn 

Gustavsberg 

Hallstavik 

Ostkusten 

Hargshamn 
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Hässelby 

Kapellskär 

Köping 

Löten 

Mariefred 

Muskö 

Norrköping 

Norrtälje 

Nynäshamn 

Oxelösund 

Slite 

Stockholm 

Stora Vika 

Strängnäs 

Södertälje 

Vaxholm 

Visby 

Västerås 

Ön 

Ostkusten forts. 

Öregrund 

Bergkvara 

Copenhagen Malmö 

Helsingborg 

Höganäs 

Kalmar 

Karlshamn 

Karlskrona 

Klintehamn 

Landskrona 

Limhamn 

Malmö 

Mönsterås 

Oskarshamn 

Simrishamn 

Sölvesborg 

Trelleborg 

Västervik 

Sydkusten 

Ystad 
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Åhus 

Bohus 

Gruvön 

Hönsäter 

Karlstad 

Kristinehamn 

Lidköping 

Nol 

Otterbäcken 

Skoghall 

Surte 

Trollhättan 

Vargön 

Vänern 

Vänersborg 

Brofjorden 

Falkenberg 

Göteborg 

Halmstad 

Lysekil 

Ringhals 

Skärhamn 

Stenungsund 

Strömstad 

Västkusten 

Uddevalla 

Varberg 

Wallhamn 

Källa: Sjöfartsverket (2010a) 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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