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Förord
Föreliggande uppsats har genomförts på uppdrag av VINNOVA. Projektet ingår 
som en del i VTI:s marginalkostnadstema. Avsikten med rapporten är att ge en 
bild av ’state-of-the-art’ avseende kostnader för sjöfartens externa effekter när det 
gäller olyckor och utsläpp till vatten. Därutöver behandlas infrastrukturkostnader i 
hamn- och farledsverksamhet, isbrytning och lotsning. Uppsatsens kartläggning 
av kunskapsläget utgör en grund för projektets fortsättning där det kommer att 
arbetas vidare med några av de kunskapsluckor som identifierats i och med detta 
arbete.

Författarna vill tacka Lars Hultkrantz, VTI, som var lektör vid uppsats-
seminariet i Borlänge, december 2002, Henrik Swahn, Sjöfartsverket, samt övriga 
deltagare vid Borlängeseminariet för värdefulla synpunkter. Författarna vill också
tacka Jan Owen Jansson, Linköpings universitet, och Gunnar Lindberg, VTI, för 
hjälpfulla kommentarer i arbetet med uppsatsen. 

Linköping november 2003 

Carl Magnus Berglund 
Projektledare
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På väg mot marginalkostnadsprissättning inom sjötransportsektorn 

av Carl Magnus Berglund Robert Ericsson 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) Ekonomiska institutionen 

Linköpings universitet
581 95 Linköping 581 83 Linköping 

Sammanfattning
Marginalkostnadsprissättning för sjöfarten har de senaste åren diskuterats
och utretts livligt men ännu är det långt till implementering av ett sådant 
avgiftssystem. Det beror bland annat på att nödvändiga data saknas inom 
vissa områden för att prisrelevanta marginalkostnader ska kunna beräknas. 
Rapporten behandlar marginalkostandsprissättning i teorin, empirisk 
forskning samt hur nuvarande tillgång till data och institutionella 
förutsättningar påverkar möjligheterna att införa avgifter baserade på 
marginalkostnadsberäkningar.

Olika kostnader till följd av olyckor och utsläpp till luft och vatten utgör delar av 
sjöfartens marginalkostnader. Andra betydelsefulla delar är marginalkostnader i 
samband med nyttjande av infrastruktur i form av hamnar, farleder, lotsning och 
isbrytning. Karaktären på den förstnämnda typen av marginalkostnader är 
negativa transportsystemsexterna effekter, medan den andra i högre grad är 
infrastrukturrelaterad, dvs. den innebär kostnader för den part som investerar och 
underhåller samtidigt som olika grad av restriktioner i dess kapacitet påverkar 
trafikantkostnaderna. Bortsett från utsläpp till luft är det marginalkostnader av
nämnda slag som den här uppsatsen behandlar. 

Det primära syftet med föreliggande uppsats är att ringa in och beskriva 
kunskapsläget när det gäller: 

¶ marginalkostnadsprissättning i teorin 
¶ empirisk forskning kring marginalkostnadsprissättning
¶ hur nuvarande tillgång på data och institutionella förutsättningar påverkar 

möjligheterna till implementering av marginalkostnadsbaserade avgifter. 

Beskrivningen av kunskapsläget är avgränsad till sjöfartens infrastruktur av olika 
slag och externa effekter orsakade av olyckor och utsläpp till vatten. Ett andra
syfte med föreliggande uppsats är att utifrån vår bild av kunskapsläget komma 
med förslag på fortsatt forskning. 

Vi har valt att dela upp sjötransportsektorn i tre områden – hamnverksamhet,
sjöfartens övriga infrastruktur och fartygstransporter. På vart och ett av dessa 
områden diskuteras i uppsatsen nuvarande prissättningsregim i Sverige. I det fall 
prissättning inte tillämpas, men där det kan vara relevant att marginalkostnads-
prissätta beskrivs istället det gällande regelverkets utformning och innebörd. Detta 
följs i varje kapitel med en genomgång av först teoretiska modeller, avseende 
marginalkostnadsprissättning, vilka beskriver hur prissättningen bör utformas för
att ekonomisk effektivitet ska uppnås under olika förutsättningar. Därefter 
redogörs för den empiriska forskningen specifik för respektive område, vilket kan 
ge en bild av nivåer på några få marginalkostnader i sjötransportsektorn där det 
idag finns beräkningar utförda. Tillgång på data, eventuella svårigheter med att 
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samla in angelägna data som inte existerar idag samt institutionella förutsättningar
påverkar möjligheterna till implementering av marginalkostnadsprissättning.
Genomgående avslutas kapitlen med en diskussion avseende detta, kompletterad 
med utredningsarbeten och politiska beslutsunderlag såsom statliga utredningar, 
EU-skrifter etc. Avsikten med detta är att visa hur diskussionerna gått vid 
pågående och genomförd implementering av olika typer av prissättningspolitik. I
en avlutande diskussionsdel lyfts de områden fram där vi anser att det idag finns 
kunskapsluckor och ger förslag på forskningsfrågor som bör prioriteras framöver. 

Denna struktur på uppsatsen är avsedd att ge en bild av förutsättningarna för att 
uppnå målet med effektiv prissättning genom marginalkostnadsbaserade avgifter.
Det betyder att problem avseende regelverk, politisk acceptans, ägarskap,
organisation, konkurrens, transparanta priser och data, insamling/bearbetning-
/kvalitet och tolkning av data, samt kostnad i samband med implementering och 
upprätthållande av systemen etc. identifieras. I viss utsträckning diskuteras även 
hur dessa problem kan undanröjas. 

Den teoretiska kunskapen på de nämnda områdena är tämligen god. Däremot
saknas i stor utsträckning marginalkostnadsberäkningar. Ett skäl, bland många
andra, till detta är den skrala tillgången på nödvändiga data inom vissa områden,
t.ex. hamnar. Marginalkostnadsprissättning har de senaste åren diskuterats och 
utretts livligt inom den politiska sfären. EU:s rapporter har inte i nämnvärd
mening fört implementeringsfrågorna närmare en lösning. De har riktat 
uppmärksamheten på riktlinjer av olika slag utan att ta sig an frågan hur dessa
omformas vid implementering av marginalkostnadsavgifter i praktiken. Ett 
exempel på detta är att kraven på transparens i bokföring och i finansiella flöden 
samt säkerställande av konkurrens inom hamnsektorn har ägnats större 
uppmärksamhet än hur nödvändiga data för kostnadsberäkningar skall fångas in. 
En del forskare har som svar på detta i sin tur fokuserat på det faktum att det är 
svårt att erhålla (hög kvalitet på) de kostnadsdata som behövs för att kunna 
beräkna marginalkostnadsbaserade priser. Istället för att ge förslag på hur dessa
kostnadsdata ska kunna erhållas, har de argumenterat för alternativa gemensamma
prissättningsprinciper inom EU i syfte att uppnå en effektiv prissättning. Andra 
forskare företräder snarare ståndpunkten att marginalkostnadsprissättning är att
föredra trots eventuella brister i data.

Datafångst är av central betydelse för marginalkostnadsberäkningar och måste
anses vara grundstenen vid implementering av avgifter baserade på marginal-
kostnader. Hur datafångsten ska bli praktiskt genomförbar är en angelägen 
forskningsfråga. En följdfråga är därför hur incitament skapas så att aktörerna går
från datafångst till implementering av marginalkostnadsbaserade avgifter. Ur 
implementeringsperspektiv är två andra forskningsfrågor mycket betydelsefulla: 

¶ Hur kan en internationell koordination uppnås så att marginalkostnads-
prissättning blir möjlig att införa på global nivå?

¶ Om svårigheterna med detta anses för stora, vad är då möjligt och
samhällsekonomiskt fördelaktigt att göra inom ett begränsat geografiskt 
område som t.ex. Sverige, Östersjöregionen eller EU när hänsyn samtidigt
tas till eventuella snedvridande effekter utom regionen?

Såvitt vi kunnat se finns det ingen forskning gjord avseende värdering av 
sjöfartens marginalkostnader för utsläpp till vatten och erosionsskador. Det är 
därför angeläget med studier som belyser distans-, tids- och fartygs-
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/fartygsindexbaserade kostnadsfunktioner för i första hand fartygens utsläpp av 
tungmetaller till vatten, men även eventuella oljeutsläpp i samband med olyckor. 
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Towards marginal cost pricing of maritime transport 

by Carl Magnus Berglund Robert Ericsson 
Swedish National Road and Department of Management and Economics
Transport Research Institute (VTI) Linköping University 
SE-581 95  Linköping SE-581 83  Linköping 

Summary
Pricing based on marginal costs for maritime transports has been intensively
discussed and investigated lately, but have not to any larger extent brought
the problems of implementation in themselves closer to a solution. One 
reason for this is the lack of data necessary for marginal cost estimations.
The report deals with marginal cost pricing in theory and empirical research 
and reviews how availability of data and institutional conditions affect the
possibilities for implementation of marginal cost based pricing.

Besides the open sea, ports, fairways, pilot services, and ice-breaking are the main
maritime infrastructure components. Marginal costs of maritime transport can be
divided into the following groups: emissions to water and air, accidents, and costs 
related to infrastructure usage. The first marginal cost type is the occurrence of
negative external effects to third-men outside the transport system. The marginal
costs from infrastructure use are related to the parts that invest, maintain, and 
provide the services in themselves as well as to the users. The latter part is
affected by restrictions in capacity, which can affect the user costs of the services.
This report considers all these marginal costs components, except emissions to air. 

The basic purpose of the report is to narrow down the state of knowledge 
regarding:

¶ Marginal cost pricing in theory 
¶ Empirical research regarding marginal cost pricing 
¶ Review availability of data and how institutional conditions affect the 

possibilities for implementation of marginal cost based pricing 

The scope of the report is limited to the state of knowledge concerning maritime
infrastructure of the types mentioned above and external effects from accidents
and emissions to water. A secondary purpose of the report is to give suggestions 
for further research based on the authors’ view of the state of knowledge. 

The report is divided into three parts or chapters: ports and port services, other 
maritime infrastructure components, and maritime transports. Each part starts with
a presentation of the present pricing system in Sweden. Thereafter, we discuss 
pricing as a regulatory means. If pricing is not used as a regulatory means, in
cases it could be, current regulatory conditions are discussed to some extent. In 
each chapter follow descriptions of theoretical models on marginal cost
calculations and marginal cost pricing. These models describe in a normative
sense how prices based on marginal costs could be determined. Thereafter, each 
chapter includes overviews of current marginal cost estimates.

Each chapter ends with discussions regarding the possibilities of implementing
marginal cost pricing. To some extent there are some pitfalls to overcome, such as
the availability of data, difficulties in collecting data necessary for marginal cost
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estimations, and institutional conditions. The discussions regarding these matters
are complemented by an overview of governmental investigations and other 
policy papers regarding these matters, i.e. governmental and EU reports. The 
purpose of this is to show how the problem area has been considered during
current and previous pricing policy discussions. The report is concluded by a 
discussion regarding topics that call for further research and should be prioritized 
in times ahead.

The aim of the chosen structure of the report is to provide a view of knowledge 
required and conditions for implementation of efficient pricing based on marginal
costs. This means that problems regarding the regulatory framework, acceptance,
ownership, organisational circumstances, competition, transparency of prices, and 
data (collection, processing, quality, and quantities required etc.) are discussed. In 
addition to this, the costs of implementation and maintenance of a reformed
pricing scheme as well as how problems regarding this can be set aside are
discussed to some extent. 

A conclusion of the report is that the theoretical knowledge can be regarded as 
satisfactory. However, there is a considerable lack of marginal cost estimates
necessary for implementation of marginal cost based prices. One reason for this is 
the lack of data necessary for marginal cost estimations, among others. Port data 
is a striking example of this kind. 

Pricing based on marginal costs has been intensively discussed and 
investigated on the political arena lately. However, the EU reports considered by 
the overview of the report have not to any larger extent brought the problems of 
implementation in themselves closer to a solution. These reports have mainly
focused on guidelines of various types without dealing with questions regarding 
implementation problems in practise. An example of this is the focus on demands
on transparency in book keeping, financial flows, and competition issues of the
port sector without focusing attention on which data should be collected and 
presented.

Collection of data is central for marginal cost estimations to be carried through.
Therefore, it must be regarded as a cornerstone for implementation of marginal
cost based pricing. How collection of the data necessary can be put into practise 
is, therefore, an important issue for future research. An attendant question is how
incentives on key actors are created to make them collect the eligible data and 
from there implement marginal cost based prices. From an implementation point 
of view two other important research questions have been identified, namely:

¶ How can international coordination be achieved? Without this 
coordination there are incentives on each country to deviate from this type
of pricing, the reason being to attract more traffic to the ports of their own 
country on the expense of other countries. 

¶ In case the difficulties and costs of this coordination are regarded as too 
great, what is then possible and desirable to do from a social economic
point of view within a limited geographical area, such as Sweden, the 
Baltic Sea area or the EU? It is desirable that such an analysis include
possible economic distortion effects on the region as well as outside the 
region.

To the authors’ knowledge, apart from oil emissions due to accidents there has 
been no research on valuation of marginal costs from emissions to water, and on 
erosion damages from maritime transport. Regarding these marginal cost items, it 
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is suggested that marginal cost estimates with respect to ship emissions of heavy 
metals to water and oil emissions due to accidents should be prioritized to other
marginal cost estimates.
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1 Bakgrund, syfte och upplägg 
Föreliggande rapport utgör en förstudie i ett delprojekt av ett större 
forskningstema kring marginalkostnader vid VTI. Temat behandlar många
frågeställningar i ledet från teori för hur prissättning inom transportsektorn bör 
utformas, över nödvändiga data för detta och slutligen vad som krävs därutöver 
för implementering av marginalkostnadsprissättning. Organisatoriskt är temat
uppdelat i flera delprojekt varav detta avser sjö- samt luftfart1.

Kostnader till följd av olyckor och utsläpp till luft och vatten utgör delar av 
sjöfartens marginalkostnader. Andra betydelsefulla delar är marginalkostnader i 
samband med nyttjande av infrastruktur i form av hamnar och farleder. 
Karaktären på den förstnämnda typen av marginalkostnader är negativa transport-
systemsexterna effekter, medan den andra i högre grad är infrastrukturrelaterad,
dvs. den innebär kostnader för den part som investerar och underhåller samtidigt
som olika grad av restriktioner i dess kapacitet påverkar trafikantkostnaderna. 
Bortsett från utsläpp till luft är det dessa marginalkostnader delprojekt sjöfart 
handlar om.

Arbetsstrategin i sjöfartsdelen av delprojekt sjö-/luftfart är densamma som i
delprojektet avseende utsläpp till luft och klimatgaser. Syftet med föreliggande
studie är också likvärdigt med syftet med förstudien i luftföroreningsprojektet, 
vilket innebär dels att beskriva kunskapsläget, dels ge förslag på fortsatt 
forskning. En samhällsekonomiskt effektiv prissättning erhålls med marginal-
kostnadsprissättning, dvs. P=MC, vilket också brukar benämnas ”first-best”-
lösning. När detta inte kan uppnås är ”second-best”-lösning att föredra, t.ex. 
Ramsey-prissättning. I den fortsatta texten innebär marginalkostnadsprissättning
”first-best”-förutsättningar när ej annat anges. Det första delsyftet med
föreliggande uppsats är således att ringa in och beskriva kunskapsläget när det 
gäller:

¶ marginalkostnadsprissättning i teorin 
¶ empirisk forskning kring marginalkostnadsprissättning
¶ hur nuvarande tillgång på data och institutionella förutsättningar påverkar 

möjligheterna till implementering av marginalkostnadsbaserade avgifter. 

Beskrivningen av kunskapsläget är avgränsad till sjöfartens infrastruktur av olika 
slag2 och externa effekter orsakade av olyckor och utsläpp till vatten. Redarnas
prissättning gentemot varuägarna ligger utanför våra avgränsningar och kommer
inte att belysas i uppsatsen. Sjöfartens utsläpp till luft behandlas i ett annat 
delprojekt, varför vi endast kommer in på detta i begränsad omfattning i samband
med att implementering av marginalkostnadsprissättning diskuteras. Det andra
delsyftet med uppsatsen är att utifrån vår bild av kunskapsläget komma med 
förslag på fortsatt forskning. 

Sjöfart är långtifrån homogen till sin karaktär. Det är därför nödvändigt att 
strukturera den sjöfartsrelaterade verksamheten. Vi har valt att dela upp denna i 
tre delar – hamnverksamhet, sjöfartens övriga infrastruktur och fartygstransporter.
Uppsatsen följer denna indelning och varje område utgör ett eget kapitel. I grova 

1 För mer information om olika forskningsfrågor inom temats övriga delprojekt hänvisas till VTI:s 
hemsida, adress: http://www.vti.se/tek/MC-tema-filer/MC-tema.htm.
2 Vi återkommer nedan till definitioner av olika delar av sjöfartens infrastruktur.
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drag följs samma indelning i dessa tre kapitel. Det betyder att de inleds med en 
beskrivning av nuvarande prissättningsregim i Sverige på vart och ett av 
områdena. I det fall prissättning inte tillämpas, men där det kan vara relevant att 
marginalkostnadsprissätta redogör vi istället för regelverkets utformning och 
innebörd. Nästa del i varje kapitel behandlar teorier för marginalkostnads-
prissättning specifikt för respektive område. Detta följs av redovisning av 
empirisk forskning inom vart och ett av områdena. Tillgång på data, eventuella
svårigheter med att samla in angelägna data som inte existerar idag samt
institutionella förutsättningar påverkar möjligheterna till implementering av 
marginalkostnadsprissättning. Genomgående avslutas kapitlen med en diskussion 
avseende detta kompletterad med statliga utredningar, EU-skrifter och annat som 
visar på hur diskussionerna gått vid pågående och genomfört förändringsarbete av 
prispolitiken. Uppsatsen avslutas med ett kapitel där vi lyfter fram de områden där 
vi anser att det finns kunskapsluckor och ger förslag på forskningsfrågor som bör 
prioriteras.
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2 Hamnar 
Hamnar är en del av sjöfartens infrastruktur och dess huvudsakliga funktion är att 
överföra gods mellan land- och sjötransport. Denna process kan i princip delas in i 
sju olika länkar enligt figur 2.1 nedan. Samtliga dessa länkar, från inseglingsleder 
via kajer, kranar, magasin och vägar, utgör således hamnens produktionslänkar. 
Alla länkar används ej nödvändigtvis av samtliga sjöfartsslag, t.ex. nyttjar färjor
och viss RoRo-trafik endast en delmängd av länkarna. 

Figur 2.1 Godsflödet genom hamnen och dess olika produktionslänkar.
Källa: Jansson & Rydén (1979).

2.1 Nuvarande prissättning i Sverige 
I Sverige finns ungefär 50 allmänna hamnar samt ett fåtal industrihamnar.
Hamnarna är till största delen kommunalt ägda och drivs i huvudsak som 
integrerade stuveri- och hamnbolag. I några fall drivs hamnarna som privata 
aktiebolag ofta med kommunen som delägare3.

Prissättningen i hamnarna är som regel fri. I de fall de kommunala hamnarna 
ingår i den kommunala förvaltningen gäller däremot kommunrättsliga regler där 
hamntaxorna sätts av kommunfullmäktige utifrån självkostnadsprincipen4, vilket 
innebär att priserna sätts utifrån genomsnittskostnaderna. I dessa fall är priserna
inte förhandlingsbara utan hamnens prislistor är de faktiskt gällande. För övriga 
hamnar är prislistorna endast att betrakta som riktmärken för vilka priser som
verkligen kommer att debiteras5. I realiteten tillämpas oftast marknadsmässig
prissättning där prislistan blir föremål för förhandling mellan varuägare och hamn.

3 Cowiconsult (1995) redovisade att ägandet i svenska hamnar var uppdelat på 90 % kommunalt
ägande och 20 % privat ägande. Att procentandelarna överstiger 100 % beror på att vissa hamnar
är föremål för delat ägarskap, dvs. kommunalt, privat eller en kombination av kommunalt och 
privat ägande.
4 SOU 1997:35.
5 Det enda tillfället vid vilket prislistorna verkligen skulle användas är om ett fartyg gör ett enstaka
anlöp i en hamn (Sjöfartsverket 1999).
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Detta gör att avvikelser från prislistan oftast finns för handen när det slutgiltiga 
kontraktet upprättas. 

Hamnarnas prislistor är komplexa med flera olika typer av avgifter. I 
KomKoms slutbetänkande (SOU 1997:35) presenteras en överskådlig och 
generell uppdelning av avgifterna: 

¶ Hamnavgifter (för att täcka kostnader för kajer, muddring, fyrar, öppet-
hållande av inre farleder)

¶ Varuavgifter (för att täcka hamnens fasta anläggningskostnader på land för 
lagerbyggnader, spår m.m.)

¶ Övriga avgifter (t.ex. kranhyra/-lyft, maskinhyra, landtransport, förvaring 
vid kaj eller magasin m.m.)

Dessutom tillkommer kostnad för godshantering (olika tariffer för lossning-
/lastning beroende på container, general cargo, styckegods, bulk, varuslag, 
fartygstyp, vikt, etc.), oljehantering samt arbetskostnad för stuveriarbetarna; 
kostnader vilka alla faller under stuveriverksamheten.

Prissättningen av dessa avgiftskategorier skiljer sig åt. Varuavgifterna utgår per 
viktenhet och är som regel starkt prisdifferentierade mellan varuslagen6.
Stuveriverksamheten och tjänster som faller under gruppen ”övriga avgifter” 
prissätts utifrån företagsekonomiska principer om kostnadstäckning. 

Hamnavgifter utgår varje gång ett fartyg anlöper hamnen. Avgifterna utgår 
oftast som kostnad per bruttoregisterton (BRT) men kan i vissa fall även vara 
längdmeterbaserade. Förutom en standardtariff tillämpas oftast specialtariffer för 
linjetrafik (tidtabellstyrd trafik med minikrav på ett visst antal anlöp per år), 
färjetrafik, genomfartstrafik (fartyg som inte angör kajen), förtöjda fartyg m.m.
Dessutom har vissa svenska hamnar infört miljödifferentierade hamnavgifter som 
utgår som rabatter/avgifter ovanpå ordinarie hamnavgifter. 

De miljödifferentierade farleds- och hamnavgifterna infördes i Sverige den 
1 januari 1998. Systemet tillkom genom en trepartsöverenskommelse mellan
Sjöfartsverket, Sveriges Hamnar och Sveriges Redareförening. Överens-
kommelsen var ett försök att sätta frågan om miljöeffekter på dagordningen
(Swedish Maritime Administration 1998). I det följande kommer vi endast att 
redogöra för de miljödifferentierade hamnavgifterna; farledsavgifterna behandlas
senare på annan plats. 

Kågeson (1999) noterar att ungefär 40 procent av de svenska hamnarna har 
infört miljödifferentierade hamnavgifter. Jämfört med de nominella hamn-
avgifterna är de rabatter (eller i vissa fall straffavgifter) som ges förhållandevis
små. Dessutom bör (som tidigare) uppmärksammas att hamnavgifterna ofta är 
föremål för förhandlingar mellan varuägare och hamn när de ingår avtal, något 
som givetvis kan reducera effekten av de miljödifferentierade hamnavgifterna.

Tabell 2.1 redovisar uppgifter om svavelrabatter och straffavgifter i några 
utvalda svenska hamnar 1999, vilket tjänar som exempel på hur de differentierade 
hamnavgifterna tar sig uttryck i praktiken. Redarna erhåller svavelrabatten om 
svavelhalten i bunkeroljan understiger 0,5 procent för färjor och 1,0 procent för 
övriga fartyg. Straffavgift utgår när gränsvärdena inte uppnås. 

6 Denna prissättningsprincip brukar refereras till som ”charging what the traffic can bear”. Se t.ex.
Heggie (1974) som är en ofta refererad källa i sammanhanget.
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Tabell 2.1 Rabatter och straffsatser för nyttjande av låg- eller högsvavlig 
bunkerolja i några utvalda svenska hamnar 1999 (SEK/BRT). 

Hamn Rabatt Straffavgift
Göteborg – 0,13
Helsingborg 0,10 –
Malmö 0,10 –
Stockholm 0,10 0,10
Källa: Kågeson (1999).

Tabell 2.2 innehåller information om rabatter och straffavgifter för olika nivåer av 
kväveoxidutsläpp i några utvalda svenska hamnar 1999. Helsingborgs hamn ger 
rabatt med 1 öre per varje reducerad enhet g/kWh inom intervallet 2–12 g/kWh.

Tabell 2.2 Rabatter och straffsatser för NOx-utsläpp i några utvalda svenska 
hamnar 1999 (SEK/BRT). 

Rabatt Straffavgift
Hamn <2 g/kWh 2–6 g/kWh 6–12 g/kWh >12 g/kWh
Göteborg 0,20 0,10 0,05 –
Helsingborg 0,10 0,10–0,06 0,06–0,01 –
Malmö 0,15 0,15 0,05 –
Stockholm 0,20 0,15 0,05 0,10
Källa: Kågeson (1999).

Som framgår av utformningen av de miljödifferentierade hamnavgifterna är 
rabatterna inte satta efter marginalkostnadsprincipen. Kågeson (1999) pekar på att 
ingen hänsyn tas till distans, graden av bränsleförbrukning eller motorstorlek;
faktorer som alla påverkar utsläppsgraden7. Han menar även att kopplingen till 
BRT slår fel eftersom utsläppsgraden inte nödvändigtvis är proportionell mot
fartygets vikt. 

2.2 Marginalkostnadsprissättning i teorin 
En genomgång av litteraturen ger att det är förvånansvärt lite skrivet om 
marginalkostnadsprissättning i hamnar i ett teoretiskt perspektiv. En ofta refererad
källa när det gäller hamnprissättning är Heggie (1974), men Heggies artikel 
handlar inte om marginalkostnadsprissättning enligt ”first-best”, dvs. pris lika 
med marginalkostnad; här är det istället frågan om prisdiskriminering enligt 
mottot ”charging what the traffic can bear” vilket åstadkoms genom att 
prisdifferentiera varuavgifterna för olika varugrupper. Denna form av prissättning 
är att likställa med Ramseyprissättning, dvs. en ”second-best”-variant av 
marginalkostnadsprissättning. Liknande tankegångar förs fram i t.ex. UNCTAD 
(1973).

Hamnar tillhandahåller både infrastruktur och tjänsteproduktion. En fråga i 
detta sammanhang är hur infrastrukturen bör finansieras. Om det finns skäl att tro 
infrastrukturinvesteringar inte sker samhällsekonomiskt optimalt kan det finnas 
anledning att skattefinansiera denna del av verksamheten. Därmed bör 
prissättningen ske enligt ”first-best”. Däremot om investeringar kan förväntas ske

7 Vi kan även konstatera att ingen hänsyn tas till tid.
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samhällsekonomiskt optimalt utan skattefinansiering bör investeringsbesluten 
istället överlämnas åt hamnarna. I detta läge blir det istället angeläget att utforma
reglering och organisation av hamnverksamheten så att prissättning sker enligt 
”second-best”. Det finns en omfattande teoretisk litteratur på området, vilken 
behandlar frågor avseende detta, den så kallade ”principal-agent”-litteraturen8. Vi 
har valt att inte fördjupa oss i ”second-best”-lösningar avseende hamnprissättning.
Vilken av principerna som bör tillämpas är dock en fråga för ytterligare forskning.

Walters (1976) är den förste som på allvar behandlar frågan om marginal-
kostnadsprissättning i hamnar. Han jämför med andra rådande prissystem (som
tvådelade tariffer och ”charging what the traffic can bear”) och redogör för de 
skillnader som råder. Walters två huvudpoänger är dels att marginalkostnadspriser
kan leda till finansiella underskott ifall det råder stordriftsfördelar i hamnen, dels 
att om trängsel uppstår i hamnen kommer marginalkostnadspriser att vara högre
än genomsnittspriserna.

I Bennathan & Walters (1979) behandlas marginalkostnadsprissättning i ett 
avsnitt. Där konstaterar de att om hamnens investeringar är samhällsekonomiskt
lönsamma kommer den kortsiktiga och långsiktiga marginalkostnaden att 
sammanfalla längs expansionsvägen9. Förutsättningen är dock att hamnen träffar 
rätt med sina trafikprognoser och att de givet detta hela tiden finner de optimala
investeringsnivåerna som gör att hamnen uppnår den optimala hamnkapaciteten
över tiden. 

Men både Walters (1976) och Bennathan & Walters (1979) är generella i sitt 
skrivande om marginalkostnadsprissättning i hamnar, och ingen av dem försöker 
att konkretisera problemet med hjälp av modeller för beräkning av 
marginalkostnader. Walters (1976) berör förvisso problemet med trängsel i 
hamnar, men i övrigt saknas information om hur hamnverksamheten är uppbyggd 
och vilka karaktäristiska egenskaper som kännetecknar hamnverksamhet.

En utpräglad egenskap hos hamnar är att de inte producerar varor utan tjänster;
eftersom produktion och konsumtion sker samtidigt bör såväl producent- som
trafikantkostnader inkorporeras i en modell för marginalkostnadsprissättning i 
hamnar, något som uppmärksammas i Jansson & Rydén (1979). 

Jansson & Lindberg (1997) tar ett samlat grepp om marginalkostnads-
prissättning som den huvudprincip som bör gälla för prissättning inom 
transportsektorn. Där redogörs för den prisrelevanta marginalkostnaden där 
kostnadskomponenterna har delats upp i en producentkostnadskomponent, en 
konsumentkostnadskomponent samt en komponent representerande de 
systemexterna effekterna enligt formeln:

ext
user

prod MC
dQ

dAC
QMCMC ++=

(1)

Jansson & Lindberg poängterar att mellantermen representerar kundens påverkan 
på den prisrelevanta marginalkostnaden. Den är lika med MCuser-ACuser, dvs. 
skillnaden mellan kundkollektivets marginalkostnad och den privata marginal-
kostnaden. Genomsnittskostnaden för kundkollektivet, ACuser, uppfattas som en 

8 Se t. ex. Laffont och Tirole (1993) för en översikt.
9 För en definition av ”expansionsvägen”, se lämplig lärobok i mikroekonomi, t.ex. Mansfield
(1991) s. 196–197.
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marginalkostnad av den enskilde kunden, som inte beaktar påverkan på övriga 
kunder.

MC = MCprod + MCuser + MCext - ACuser (2)

Den prisrelevanta marginalkostnaden är lika med den samhälleliga marginal-
kostnaden minus genomsnittskostnaden för kundkollektivet enligt formel (2). 

Den prisrelevanta marginalkostnaden kan användas för såväl SRMC som 
LRMC men får då helt olika betydelse. Om den kortsiktiga marginalkostnaden
beaktas så utgörs de viktigaste rörliga faktorerna av stuveriarbetare och fartygens 
liggetid. I formel (1) ovan utgörs den första termen i huvudsak av kostnaden för 
stuveriarbetarna medan den andra termen står för fartygens förväntade
merkostnad i liggetid orsakad av ytterligare ett anlöp. Q är då synonymt med
godsomsättningen, räknat som mängden varor i ton som passerar genom hamnen.

Ericsson & Jansson (2002a) påtalar att resultatet av en beräkning av SRMC
utifrån formel (1), skiljer sig markant åt beroende på vilken typ av hamn som
undersöks10:

A. Om hamnen fortfarande är belägen mitt inne i staden, där hamnen
ursprungligen byggdes, omgärdad av stadens byggnader med liten
möjlighet till utbyggnad, kan marginalkostnaden för godsgenom-
strömningen vara relativt hög. Det är speciellt mellantermen i formel (1)
som kan skjuta i höjden om efterfrågan på hamntjänsterna har ökat i 
samma takt som den ekonomiska utvecklingen i samhället i övrigt.

B. Om hamnen däremot har flyttat ut från staden, till områden utanför
stadskärnan där hamnen kan fortsätta att växa och tillgodose kraven på 
ökade omlastnings- och lagerområden och där vattendjupet är större, kan 
hamnens verksamhet karaktäriseras som en aktivitet med avtagande
styckkostnader. Att i detta fall prissätta utifrån SRMC kommer att 
innebära att kostnaden för de fasta hamnanläggningarna inte kommer att 
täckas på långa vägar. 

Om istället den långsiktiga prisrelevanta marginalkostnaden beaktas kommer
varje term i formel (1) att ha en helt annorlunda innebörd. Den första termen
kommer nu att inkludera kapitalkostnader såväl som de rörliga kostnaderna
inklusive arbetskostnaden för stuveriarbetarna. Mellantermen är nu istället en
produkt av godsgenomströmningen (ton) och den förändrade fartygskostnaden per 
ton, detta som ett resultat av en ökad godsgenomströmning i kombination med
kapacitetsökningen i hamnen över tiden. Det visar sig även att mellantermen
kommer att utgöras av en relativt stor negativ post i den prisrelevanta 
marginalkostnaden, vilket leder till att det totala värdet på den långsiktiga
prisrelevanta marginalkostnaden kommer att vara lågt; mycket lägre än hamnens
genomsnittliga totalkostnad.

10 Sedan 1960-talet har stora internationella strukturomvandlingar skett i hamnväsendet.
Förändringarna kan översiktligt sägas bero av en kombination av tekniska landvinningar (1), 
utformning och nyttjande av stadsmiljön (2) samt av nya organisationsformer inom hamnväsendet
(3). Beroende på om hamnen utifrån ovanstående har kunnat påverka sin utformning och sitt läge
eller ej, kan två kategorier av hamnar sägas finnas. Se t.ex. Jansson & Shneerson (1987), Bergman
(1999), Cullinane & Khanna (1999) och Bäckelid (2001).

VTI meddelande 956 19



Skillnad i innehåll mellan den kortsiktiga och den långsiktiga marginal-
kostnaden kan summeras till att SRMC exkluderar investeringskostnader men
inkluderar trängsel-/kökostnader medan LRMC inkluderar investeringskostnader 
men exkluderar trängsel-/kökostnader (som byggs bort). 

I den litteratur som fokuserar på SRMC finns mer specifika modellbyggen
avseende mellantermen i formel (1) ovan. Jansson & Rydén (1979) presenterar en 
köteorimodell för hamnar med flera parallella servicestationer. Kötiden beror då
av förväntad servicetid per fartyg, beläggningsgraden vid kaj samt sannolikheten 
för att alla kajplatser är upptagna11. Modellen utvecklas sedan genom en 
uppdelning av hamntjänsterna på ”lastning/lossning av fartyg” respektive 
”transitlagring” vilket innebär att de beaktar det faktum att kö kan uppstå såväl
vid kaj som vid transitlager12. Därefter sätter de upp en formel för optimal
prissättning av kökostnaden i enlighet med mellantermen i formel (1), där ACuser 
utgörs av den genomsnittliga kökostnaden13.

Jansson & Shneerson (1982b) utvecklar köteorimodellen genom att göra 
åtskillnad på kö och trängsel. Trängselkostnader uppstår, med stigande kostnader 
som följd, pga. ökat kapacitetsutnyttjande, t.ex. i form av övertidskostnader för
stuveriarbetare och/eller ökade hanteringstider för lossning/lassning av fartyg. 
Kökostnader uppstår när efterfrågan överstiger utbudet av stuveritjänster, vilket 
leder till att fartygen får vänta på att angöra kaj för lossning/lastning av gods. 
Kökostnad är således att betrakta som en extrem form av trängselkostnad. 

Pettersen, Strandenes & Marlow (2000) diskuterar knapphet i hamnen. De 
presenterar en totalkostnadsmodell i vilken fartygen utifrån sin betalningsvilja, i 
form av alternativkostnaden för tid, kan välja kvalitetsnivå på hamntjänsten.
Kvalité mäts här som önskad total tid i hamnen för fartygen samt punktlighet i 
betjäningen vid kaj. Desto snabbare betjäning och större punktlighet som önskas,
desto högre priser. Kostnadsmodellen är emellertid tvådelad i form av dels 
kvalitetskostnadskomponenten dels en komponent motsvarande fartygs- och 
varuavgifter. Storleken på den senare är oavhängig valet av kvalitetsnivå i den 
förra.

Ericsson & Jansson (2002a) presenterar en modell för att beräkna LRMC i 
hamnar baserat på ”development cost”-skolan, där den långsiktiga totalkostnaden
formuleras som en funktion av trafikvolymen (ton gods), tiden och den 
ackumulerade trafikvolymen. Modellen förutsätter att det inte finns kö och
trängsel i hamnen utan att dessa fenomen har ”byggts bort” via investeringar i 
ökad hamnkapacitet. Förutsatt att investeringarna sker utifrån samhälls-
ekonomiska kriterier, kommer den kortsiktiga marginalkostnaden och den 
långsiktiga marginalkostnaden att sammanfalla längs expansionsvägen, vilket 
också är motivet till att den långsiktiga marginalkostnaden kan användas för 
beräkning av den prisrelevanta marginalkostnaden. LRMC-modellen tar även 
hänsyn till att hamninvesteringarna påverkar användarnas fartygskostnader över 
tiden (se ovan), dessutom kontrollerar modellen för teknisk utveckling samt

11 En bra allmän inkörsport till köteorimodeller ges i Saaty (1961).
12 Jansson & Rydén noterar att om beläggningsgraden hålls konstant vid ökad trafikvolym,
kommer den genomsnittliga kötiden att minska. Om däremot den genomsnittliga kötiden hålls
konstant (dvs. konstant kvalité) kommer stordriftsfördelar att uppstå eftersom antalet kajplatser 
inte behöver byggas ut i proportion till den ökade trafikvolymen.
13 Jansson & Rydén (1979) behandlar utifrån köteorimodellen även optimal hamnkapacitet och
skriver då att hamnen ska välja den kapacitet och beläggningsgrad där efterfrågekurvan skär
LRMC-kurvan. Se även de Weille och Ray (1974) samt Musso et al. (1999).
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”learning-by-doing”. Vidare försöker modellen svara på frågan om hamnen har 
investerat i överkapacitet.

2.3 Empirisk forskning kring marginalkostnadspris-
sättning

Den empiriska forskning som finns kring marginalkostnadsprissättning i hamnar
är ringa och det som är gjort är till största delen baserat på data från svenska
hamnar. Vidare kan vi konstatera att nästan ingen forskning är gjord kring 
miljöexterna effekter i hamn utan den litteratur som finns fokuserar istället på vad
som händer i farleder eller ute på öppet hav14.

I det följande kommer vi att redogöra för två empiriska studier om kö- och 
trängselkostnad (Jansson & Rydén, 1979; Jansson & Shneerson, 1982b) samt en 
empirisk studie om ”development cost” (Ericsson & Jansson, 2002a). Det 
teoretiska innehållet i de modeller som används för dessa studier har tidigare 
presenterats i avsnitt 2.2.

Jansson & Rydén (1979) gjorde en empirisk analys av kortsiktiga kostnader, i 
form av trängselkostnader, i hamn. Den studerade hamnen, Uddevalla hamn, kan 
kategoriseras som en hamn av typ A med långa perioder av hög trafikbelastning 
och därmed hög beläggningsgrad i hamnen15. Jansson & Rydén undersökte om det 
fanns trängselkostnader i hamnen, dvs. om hanteringskostnaderna och fartygens
servicetid steg med ökad trafikvolym och beläggningsgrad i hamnen16.

För den empiriska analysen erhöll de månadsdata för perioden januari 1973 till 
juni 1976 avseende i) genomsnittlig beläggningsgrad, ii) antal ködagar för fartyg,
iii) totala stuverikostnader samt iv) godsomsättning uppdelat på 20 olika 
varugrupper17.

Jansson & Rydén fann att totala servicetiden ökar proportionellt mot
godsomsättningen. Vidare kunde de inte, utifrån regressionsanalyserna som
utfördes av sambandet mellan totala stuverikostnader och godsomsättning, dra 
någon definitiv slutsats om att det existerade trängselkostnader i Uddevalla hamn.
Däremot fann de att kötiden (fartygsdagar) ökar progressivt med stigande 
godsomsättning (Q) och beläggningsgrad (f). Givet att det sammanlagda antalet 
ködagar för fartygen sätts till Z, fann Jansson & Rydén, genom sina 
regressionsanalyser, Z(f) och Z(Q) att bli respektive: 

334)(Z ff Ö= (3)

315103)( QQZ ÖÖ= - (4)

14 Det kan i sammanhanget kort noteras att SIKA (1999) nämner, att i brist på beslutsunderlag för
att göra en bullervärdering på sjöfarten respektive hamnar, bör ASEK-värden för järnvägen även
gälla för sjöfarten och hamnar. Men att använda järnvägens bullervärden är troligen att starkt
övervärdera buller på sjöfart och hamnar, eftersom tåg i långt större utsträckning än fartyg rör sig i 
befolkade områden. På grund av detta kan t.ex. CBA för hamninvesteringar förmodas komma bli
missvisande om ASEK-värden används.
15 För definition av hamntyp A och B, se avsnitt 2.2.
16 Rapporten finns även i en engelsk utgåva, Jansson & Rydén (1979b), med delvis lite annorlunda
innehåll.
17 Jansson & Rydén erhöll inte data avseende beläggningsgraden i transitlager eller kötider för
landtransportfordon, därför blev en uppdelning av analysen på kajplats respektive transitlager
omöjlig att genomföra.
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Utifrån resultatet av regressionsanalyserna menar Jansson & Rydén därför att den 
prisrelevanta marginalkostnaden för Uddevalla hamn bör grunda sig på enbart 
kökostnadsfunktionen enligt: 

dQ
dAC

QMC user=
(5)

Jansson & Rydén konstaterar att formel (5) kan omformuleras som:

userACÖ= eMC (6)

där e motsvarar elasticiteten av ACuser med avseende på Q. 

user

user

AC
Q

dQ
dAC

e Ö=
(7)

Jansson och Rydén fann ett proportionellt samband mellan Q och f, sålunda kan 
elasticiteten e beräknas med avseende på antingen Q eller f i formel (7) ovan. 

Givet tio kajplatser och ett genomsnittligt tidsvärde för fartyg om 8 000 kr/dag 
uppskattades den prisrelevanta marginalkostnadsfunktionen i Uddevalla hamn
till18:

22293MC ff Ö=  (MC/fartygsdag; funktion av beläggningsgraden) 
212

Q 1048MC QÖÖ= -

(MC/godston; funktion av godsomsättningen)

Jansson & Shneerson (1982b) redogör även de för resultatet från Uddevalla-
studien. De presenterar också den prisrelevanta kostnaden vid olika belägg-
ningsgrader19.

Tabell 2.3 Prisrelevant marginalkostnad vid olika trafiknivåer (USD). 
Beläggningsgrad (0 ¢ f ¢ 1) 

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
MCf 41,2 73,4 114,5 165,0 224,8 293,6 371,4
MCQ 0,06 0,10 0,15 0,21 0,28 0,37 0,48
Källa: Jansson & Shneerson (1982b).

Jansson & Shneerson går ett steg längre genom att de jämför de empiriska 
resultaten med de teoretiska modellerna, vilket gör att det är värdefullt att
tillgodogöra sig båda källorna. De redovisar även regressionsanalyser, avseende 
kvartalsdata för perioden 1966–1974, för de israeliska hamnarna Haifa och 

18 För en fullständig beräkningsgång hänvisas till s. 111 i  Jansson & Shneerson (1982b).
19 Vid jämförelse med Jansson & Rydén (1979) gäller att 1 USD = 5 SEK.
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Ashdod, där samma köteorimodell har använts som i fallet Uddevalla hamn20.
Dessutom för de en diskussion om ifall avgifterna bör baseras på aktuella eller
förväntade kökostnader, där de själva förordar det senare. De analyserar även 
optimala stuveriavgifter och finner, utifrån studier av data från 
Rotterdam/Amsterdam samt data från amerikanska hamnar, att stuveriavgifterna
är satta som tariffer och att de är baserade på relativa hanteringskostnader
(stuverikostnaderna är proportionella mot stuveriarbetarnas lönekostnader för 
olika tjänster).

Ericsson & Jansson (2002a) estimerar den långsiktiga marginalkostnaden för
hamntjänster genom att studera data från Norrköpings hamn21. Till skillnad från
Uddevalla hamn kan Norrköpings hamn kategoriseras som en hamn enligt typ B,
där hamnen under perioden 1960–2000 har befunnit sig i kraftig expansion med
en successiv utflyttning av hamnens verksamhet mot Bråviken22.

För den empiriska analysen erhöll Ericsson & Jansson från hamnen årsdata för
perioden 1962 till 1999 avseende i) godsomsättning, ii) investeringskostnader, iii) 
kapitalkostnader, iv) lönekostnader och v) antal anlöp. 

Dessutom erhöll de från Bäckelid (2001) årsdata om antal anlöpande fartyg i 
olika fartygsklasser för perioden 1962–1999, vilket gjorde det möjligt att beräkna 
de totala fartygskostnaderna för redarna, dvs. konsumentkostnaderna, för varje 
enskilt år. 

På grund av avsaknad av uppgifter om kostnaderna för externa effekter i hamn,
utelämnades MCext från analysen. Ericsson & Jansson påpekar emellertid att de 
externa effekterna förmodligen inte är negligerbara23.

Utifrån ovanstående tidsseriedata estimerade Ericsson & Jansson den 
långsiktiga totalkostnaden i Norrköpings hamn som en funktion av trafikvolymen
(ton gods), tiden och den ackumulerade trafikvolymen. En regressionsanalys av 
totalkostnadsfunktionen på logaritmerad form gav att elasticiteten, E, av
totalkostnaden med avseende på trafikvolymen, Q, var 0,59. Detta kunde de sedan 
applicera på formeln24:

)1( -+= E
AC
ACE

AC
MC

prod

user

prod (8)

Genomsnittskostnaderna för producent respektive konsument kunde beräknas
utifrån befintliga data. Beroende på om hela perioden studerades (38 år) eller
enbart de tio sista åren, erhölls olika resultat. I det förra fallet utgjorde den 
prisrelevanta marginalkostnaden endast en liten del (0,11) av producentens 
genomsnittskostnader, medan det i det senare fallet var nästintill noll (0,02).

20 Vi går inte närmare in på resultatet av de israeliska fallstudierna utan hänvisar istället till
s. 46–47 i Jansson & Shneerson (1982b).
21 Studien omfattar samtliga varugrupper utom oljeprodukter. Fallstudien av Norrköpings hamn
presenteras även i Ericsson & Jansson (2002b).
22 För definition av hamntyp A och B, se avsnitt 2.2.
23 Vi kan i sammanhanget notera att det inte finns någon forskning gjord kring fartygens utsläpp i
hamn, vare sig i form av utsläpp av tungmetaller till vatten eller av utsläpp av svavel och
kväveoxid till luft. När fartygen har angjort kaj så stryps t.ex. motoreffekten generellt till 25–50 %
av normal effektåtgång beroende på fartygstyp (Ericsson & Jansson, 2002a). Tankerfartyg kör
däremot motorerna på full effekt även vid kaj.
24 Se appendix 1 för en fullständig härledning av formeln.
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Utifrån de erhållna resultaten konstaterar Ericsson & Jansson att hamnar av 
kategori B (t.ex. Norrköpings hamn), givet en budgetrestriktion, bör prissättas 
enligt Ramseyprissättning. Hamnar av kategori A (t.ex. Uddevalla hamn) bör 
däremot marginalkostnadsprissättas genom peak-load pricing i syftet att uppnå en 
bättre resursallokeringen.

2.4 Implementering av marginalkostnadsbaserade 
avgifter i hamnar 

Trots att marginalkostnadsprissättning av transporttjänster har sysselsatt såväl
forskare som politiker under en längre tid, har fortfarande inte marginal-
kostnadsbaserade avgifter implementerats inom vare sig det svenska som
europeiska hamnväsendet. Frågan som då måste ställas är: vilka problem finns
och hur ska dessa övervinnas för att hamntjänsterna ska kunna börja marginal-
kostnadsprissättas?

För att kunna åtgärda problemen, måste problemen först identifieras. Vid en
genomgång av litteraturen på området visar sig en majoritet behandla EU:s
transportpolitiska mål, problemen med att implementera dessa mål inom EU samt
förslag på alternativa vägar för att kringgå barriärerna som gör det svårt att uppnå 
EU:s politiska intentioner inom transportsektorn. Innan vi går vidare, låt oss 
redogöra för EU:s transportpolitiska mål, med särskilt fokus på prissättning av 
sjöfarten, samt vilka delmål som hittills har uppfyllts. Målen överensstämmer
även med de svenska transportpolitiska målen.

Europeiska Kommissionen har länge fokuserat på avgiftssystemen för 
transportinfrastrukturen inom EU. Kommissionen fastslår att det förekommer
påtagliga snedvridningar i konkurrensen både inom som mellan de olika 
transportslagen på grund av olika avgiftssystem. Kommissionen menar därför att 
det måste ske en harmonisering av prissättningsprinciperna mellan medlems-
länderna och mellan transportslagen. Det första steget i den riktningen togs i och 
med EU-kommissionens publicering av Grönboken ”För en rättvis och effektiv 
prissättning inom transportsektorn” (COM(95) 691 slutlig) som senare för 
sjöfartens del fick sin uppföljning i ”Green Paper on Sea Ports and Maritime
Infrastructure” (COM (1997) 678 final) och den påföljande ”White Paper on Fair 
Payment for Infrastructure Use: a phased approach to a common transport 
infrastructure charging framework in the EU” (COM (1998) 466 final)25.

Kommissionen föreslår ett prissättningssystem baserat på kortsiktiga 
marginalkostnader, inkluderat externa effekter, vilket innebär att användarna ska 
betala för de kostnader som de påför systemet när de nyttjar transport-
infrastrukturen. Den nya prissättningsprincipen ska gälla alla fyra transportslagen:
genom att avgifterna knyts till de kostnader som transportoperatörerna påför 
systemet säkerställs därigenom rättvisa konkurrensförhållanden mellan transport-
områdena. De nya prissättningsprinciperna antas vara fullt implementerade någon 
gång efter 2004 (COM (1998) 466 final). 

Det framförs att sjöfarten, jämfört med andra transportslag, har låga kostnader 
för infrastrukturen respektive för externa effekter. Emellertid ger sjöfartens höga
utsläppsgrader av svavel- och kväveoxider anledning till oro. Vitboken
presenterar två möjliga politiska instrument för att åstadkomma en reducering av

25 En bra svensk sammanfattning av Vitboken ges i Sjöfartsforum (2000). En översiktlig
genomgång av Grönboken och Vitboken ges även i Ericsson & Jansson (2000).
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emissionerna inom sjöfartssektorn: antingen genom att införa miljöbaserade
bränsleavgifter vilka varierar med emissionsgraden, eller genom att introducera 
miljödifferentierade farledsavgifter (COM (1998) 466 final). 

Vidare fastslår Grönboken (COM (1997) 678 final) att det är viktigt att 
säkerställa att fri och rättvis konkurrens råder i hamnsektorn. Frågan har senare 
utmynnat i ett förslag om direktiv om marknadstillträde till hamntjänster, vilket 
bland annat berör stuverimonopolet (Europeiska Kommissionen 2001a, 2001d, 
2002). Konkurrensen mellan EU-hamnarna har också rest frågan om hur och när 
statlig finansiering av hamninfrastrukturen kan ske (Europeiska Kommissionen
2001c). Vitboken (COM (1998) 466 final) betonar att investeringar i 
hamninfrastruktur även bör ske utifrån CBA26.

Men huvudfrågan i Grönboken från 1997 var om och hur det är möjligt att
implementera ett effektivt prissättningssystem, med full kostnadstäckning som
bas, i de europeiska hamnarna, givet vissa andra mål och restriktioner såsom:
högre grad av marknadseffektivitet, utvecklingen av närsjöfarten, utveckling av 
ett förbättrat miljö- och säkerhetstänkande, etc. 

Frågan har senare belysts ytterligare i olika EU-rapporter (Europeiska 
Kommissionen 1999b, 1999c, 1999d, 1999e, 1999f och 1999g) där de fyra första 
rapporterna i huvudsak fokuserar på att identifiera kostnadskomponenterna för i 
tur och ordning olyckor, trängsel, miljö och infrastruktur, snarare än att föreslå
vilken avgiftsmekanism som bör användas för att få användarna att täcka dessa 
kostnader. Tyvärr är rapporterna mestadels inriktade mot att identifiera 
kostnadskomponenterna för väg och järnväg vilket gör att endast de allmänna
rekommendationerna i rapporterna har något värde för sjöfarten. 

I högnivågruppens slutrapport ”Options for charging users directly for
transport infrastructure operating costs” (Europeiska Kommissionen 1999g) 
berörs för första gången även frågan om hur de nya prissättningsprinciperna ska 
implementeras i praktiken. För att kunna finna rätt strategier för implemen-
teringen måste några nyckelfrågor besvaras: 

¶ Vem bestämmer avgifterna och dess nivåer? 
¶ Vem tar emot avgifterna och distribuerar intäkterna?
¶ Vem erhåller intäkterna och hur används pengarna?

Frågorna besvaras aldrig men för hamnväsendets del bör svaret i samtliga fall vara 
hamnarna. Innan frågan om implementering av marginalkostnadspriser i 
hamnväsendet är intressant, måste därför först följande frågor ställas om
hamnarna:
¶ Kan de tillhandahålla kostnadsdata för att beräkna marginalkostnadspriser för

hamntjänsterna?
¶ Vilka incitament har de av att tillhandahålla dessa kostnadsdata?
¶ Vilka incitament har hamnarna av att införa marginalkostnadsbaserade

avgifter?

26 Syftet med att marginalkostnadsprissätta nyttjande av hamninfrastrukturen och hamntjänster är
att det i grunden är samhällsekonomiskt optimalt. Men om prissättningen av infrastrukturen ska
baseras på samhällsekonomiska kriterier bör även investeringar i denna ske utifrån samma
kriterier. Så även om investeringspolitiken egentligen ligger utanför avgränsningen för denna
rapport, finner vi det angeläget att beröra den eftersom den tangerar, och till vissa delar
sammanflätas med, prispolitiken. I appendix 2 redogör vi ytterligare för frågan om CBA för
hamninvesteringar.
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Förvånande nog har inte dessa frågeställningar ställts i debatten avseende 
implementeringen av marginalkostnadspriser inom hamnväsendet. Därför har inte 
heller de givna följdfrågorna ställts: 
¶ Vad krävs för att hamnarna ska kunna samla in nödvändiga kostnadsdata? 
¶ Vilka incitament kan få hamnarna till att tillhandahålla dessa data?
¶ Vad krävs för att förmå hamnarna att införa marginalkostnadsbaserade

avgifter?

EU:s rapporter har inte i nämnvärd mening fört implementeringsbiten närmare en 
lösning. De har snarare riktat uppmärksamheten på att utforma riktlinjer av olika
slag utan att ta sig an frågan hur dessa omformas vid implementering av marginal-
kostnadsavgifter i praktiken. Ett exempel är att kraven på transparens i bokföring 
och i finansiella flöden samt säkerställande av konkurrens inom hamnsektorn har 
ägnats större uppmärksamhet än hur nödvändiga data för kostnadsberäkningar ska 
fångas in. En del forskare har som svar på detta i sin tur fokuserat på det faktum 
att det är svårt att erhålla (hög kvalitet på) de kostnadsdata som behövs för att 
kunna beräkna marginalkostnadsbaserade priser. I detta läge har de, istället för att 
ge förslag på hur dessa kostnadsdata ska kunna erhållas, argumenterat för 
alternativa lösningar inom EU i syfte att uppnå en effektiv prissättning27. En del 
av dessa referenser diskuterar även organisationsfrågor för hamnverksamhet, men
vi går inte in på de alternativa förslagen i detalj eftersom det ligger utanför syftet
med föreliggande uppsats. I korthet kan dock sägas att principen om kortsiktiga
marginalkostnader har ställts mot:
1. Kravet på full kostnadstäckning 
2. Ramseyprissättning
3. Tvådelade tariffer 
4. Genomsnittskostnader
5. Långsiktiga marginalkostnader.

Emellertid gör Haralambides et al. (2001) en intressant reflektion vad gäller EU:s 
prissättningsprinciper som är värd att nämnas. De konstaterar att följande fyra 
punkter behöver uppfyllas för att kunna beräkna en rättvisande alternativkostnad:
(i) hög kvalitet på kostnadsdata från hamnarna, (ii) stor transparens mellan
hamnarnas bokföring och det finansiella flödet mellan hamnen och dess 
institutioner, (iii) harmonisering av bokföringssystem samt (iv) användandet av en 
gemensam terminologi.

De politiska implikationerna av ovanstående fyra punkter kan åskådliggöras i 
figur 2.1. Den horisontella axeln mäter kravet på att marginalkostnadsprissättning
ska anses vara en förutsättning för välfärdsmaximering; kravet kan antingen vara 
svagt eller starkt. Den vertikala axeln mäter kravet på att effektivt kunna samla in, 
bearbeta och tolka kostnadsdata av hög kvalitet, vilket anses vara en förutsättning
för att kunna uppnå kostnadstäckning. 

27 Exempelvis Bergantino & Coppejans (2000), Perez-Labajos & Garcia (2000), Pettersen
Strandenes & Marlow (2000), Goss & Stevens (2001), Haralambides et al. (2001), Notteboom & 
Winkelmans (2001).
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Krav på implementering av MC-prissättning
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Figur 2.1 Förutsättningar för effektiv prissättning. 
Källa: Haralambides et al. (2001).

Haralambides et al. konstaterar att ovanstående EU-rapporter om effektiv pris-
sättning, framför allt Grönboken om hamnar, har ett synsätt enligt kvadrat 4. EU-
rapporterna betonar att marginalkostnadsprissättning är en grundförutsättning för 
att uppnå effektiv prissättning inom hamnarna. Mindre vikt har lagts på hur 
högkvalitativa kostnadsdata ska kunna samlas in, bearbetas och tolkas. 
Haralambides et al. föreslår istället ett synsätt enligt kvadrat 1. De menar att 
marginalkostnadsprissättning inte är ett nödvändigt krav för att uppnå effektiv 
prissättning i hamnarna. De vill släppa på detta krav för att istället skärpa kravet
på att erhålla hög kvalitet på kostnadsdata. Genom att se till att punkt ii–iv 
uppfylls kommer hög kvalitet på kostnadsdata att erhållas och därmed har 
förutsättningar skapats för att uppnå målet om kostnadstäckning inom EU. 

Swahn (2002b) listar några argument som har framförts som skäl för att 
senarelägga implementeringen av marginalkostnadsbaserade avgifter inom 
sjöfartsektorn. Enligt Swahn framförs att: 

¶ Den internationella konkurrensen blir snedvriden både mellan som inom 
transportslagen.

¶ Stor osäkerhet råder över vissa kostnadskomponenter som ingår i 
marginalkostnaden.

¶ Kostnaden för att införa och upprätthålla avgiftssystemen är för stora eller 
systemen är rent av omöjliga att konstruera.

¶ Det kan uppstå konflikter med existerande nationella eller internationella 
regelverk.

¶ Effektiviteten i att omfördela trafik mellan transportslagen ifrågasätts.
¶ Effektiviteten i att reducera miljöutsläpp ifrågasätts.
¶ Det är oetiskt att förlita sig på att ekonomiska instrument ska kunna 

kontrollera miljöutsläpp.
¶ Den politiska acceptansen är låg. 

Vi har ovan nämnt att hamnarna kan utgöra en flaskhals vad gäller implemen-
teringen av marginalkostnadsprissättning inom hamnväsendet. Det finns, framför
allt för svenskt vidkommande, anledning att betona att ägarskapet i hamnarna kan 
ställa till problem när det gäller såväl implementeringen av marginalkostnads-
baserade avgifter som användandet av CBA vid investeringsanalyser av ny
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hamninfrastruktur. Problemet har förövrigt noterats av SIKA (2000b). Den 
naturliga följdfrågan blir därför om det är möjligt att lagstifta på nationell eller
internationell nivå om att hamntjänster ska marginalkostnadsprissättas?
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3 Sjöfartens övriga infrastruktur 
Vid sidan om den hamnrelaterade infrastrukturen kan sjöfartens infrastruktur 
delas in i ytterligare fyra delar – farleder och öppen sjö. Till detta kommer i 
Sverige (och förvisso i en del andra länder) att vintertid bedrivs isbrytning där så 
behövs för att sjötransporter ska kunna utföras fram till hamn. Isbrytningen sker i 
hamnar och farleder såväl som i öppen sjö. Även lotsning in till hamn bör 
betraktas som en del av sjöfartens infrastruktur. För att underlätta den fortsatta
diskussionen definieras farleder och isbrytning som:
¶ Farled är det utmärkta vattenområdet, dvs. det finns navigationshjälpmedel, för 

fartygstrafik mellan en hamn och öppen sjö. Det är lämpligt att särskilja dessa 
vattenområden i sig från lotsplikt och isbrytning som också är delar av 
sjöfartens infrastruktur i dylika vatten såväl som i andra vatten.

¶ Isbrytning är en årstidsberoende del av sjöfartens infrastruktur som täcker 
hamnar och farleder såväl som öppen sjö. De områden denna service täcker 
tillhandahålls vid öppet vatten infrastrukturen i det närmaste utan marginal-
kostnader för samhället28.

Svenska Sjöfartsverket har delat in sin verksamhet i områdena lotsning, 
isbrytning, farleder/utmärkning, sjökartläggning, sjöräddning, sjöfartsinspektion 
och övrigt (där framförallt vissa gemensamma administrativa kostnader ingår). 
Det går inte att entydigt fastställa fördelningen mellan fasta och rörliga kostnader
över dessa verksamhetsområden. Avgörande betydelse för detta har den 
tidshorisont man anlägger på verksamheten. Givetvis, i ett tillräckligt långt
tidsperspektiv är alla kostnader rörliga och i ett kortare är fler kostnader fasta.
Exempelvis är i ingången av ett nytt år kapitalkostnaderna givna. Lönekost-
naderna är också i stort givna utifrån den befintliga personalens storlek och 
struktur. I stort sett är också drifts- och underhållskostnaderna givna. Detta med
hänsyn till vad som kan betraktas som normala förhållanden för verksamheten och
det slitage som är att betrakta som normalt.

I Sjöfartsverkets ekonomiska kalkyler hänförs hela kapitalkostnaden och 
25 procent av övriga kostnader till de fasta kostnaderna. Detta är basen i det 
kalkyleringssätt som tillämpas av verket vid prissättning av tjänster till 
utomstående (däri ingår ej farledsavgiften), som t.ex. uthyrning av lotsbåt och 
lotsning. Sjöfartsverket omsatte år 2001 drygt 1,3 miljarder kronor. Personal-
kostnaderna uppgick till drygt 0,7 miljarder, kapitalkostnaderna mätt som 
avskrivningar uppgick till knappt 0,1 miljard och övriga externa kostnader resten
dvs. drygt 0,5 miljarder. I den sistnämnda kostnadsposten ingår inköp av varor 
och material, hyror, drivmedel, reparation och underhåll, främmande tjänster, 
telekommunikation och post, transporter, resekostnader, fastighetskostnader, 
realisationsförluster, och lite övrigt.

En möjlig prissättning av infrastrukturtjänsterna, med ett marginalkostnads-
inslag såtillvida att det beräknas endast på rörliga kostnader och det är dessa som
främst förändras på marginalen, är att beräkna genomsnittliga rörliga kostnader
för olika delar av verksamheten. För att skatta ett mått på genomsnittliga rörliga
kostnader eller den rörliga ”styckkostnaden” behöver denna kostnad relateras till 
de infrastrukturtjänster som verket tillhandahåller. Noteras bör att tjänsterna

28 Detta om vi bortser från transportsystemsexterna effekter, t.ex. utsläpp till luft och vatten.
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sinsemellan är mycket olika29 så något enhetligt samlande mått på en 
verksamhetstjänst är svår att beräkna. Hyfsade mått på genomsnittliga rörliga
kostnader per verksamhetsgren borde dock vara möjligt att beräkna utifrån
tillgängliga kostnadsdata.

Vad är då en marginalkostnad för Sjöfartsverket? Verket tillhandahåller tre
tjänster som var och en är en del av sjöfartens infrastruktur. Varje gång ett fartyg 
anlöper en svensk hamn kan en marginalkostnad uppstå för någon eller några av 
dessa tre tjänster, nämligen tillhandahållandet av farled, lotsning och vid
isläggning som kräver det även isbrytning. Marginalkostnaden för tillhanda-
hållandet av farled kan dock betraktas som noll. Återstår gör därför de kostnader 
på marginalen som lots- och/eller isbrytarinsatser föranleder. Väder och vind och 
en del andra faktorer som ligger utanför verkets kontroll påverkar efterfrågan på 
dessa båda tjänster. Vinterns svårighetsgrad är naturligtvis avgörande för behovet 
av isbrytarinsatser och vid svårt väder, såsom hårda vindar och hög sjöhävning, 
tilltar efterfrågan på lotstjänster.

Sjöfartsverket planerar dessa verksamheter i rullande treårsscheman. Det sker 
på basis av vad som betraktas som normala förhållanden när det gäller klimat,
efterfrågan dvs. trafikeringen i berörda vatten m.m. En utgångspunkt för detta 
arbete är de av statsmakten fastställda servicemålen avseende lotsning och 
isbrytning. Dessa berör bland annat vilka hamnar som ska vara seglingsbara året 
runt och inom vilka tidsramar lotstjänst ska kunna erbjudas från det att beställning 
inkommit. Utifrån de politiskt definierade målen dimensioneras lots- och 
isbrytarverksamheten tillsammans med en beräknad tillväxt i trafikeringen. Den 
kortsiktiga marginalkostnaden blir med dessa förutsättningar, kostnader för 
bunker för lotsbåt och isbrytare och de uppdragstillägg som eventuellt betalas ut 
till personalen. Detta kan sägas vara de prisrelevanta marginalkostnaderna för ett 
enskilt fartygs själva infrastrukturnyttjande.

Prisrelevanta marginalkostnader inkluderar även kostnader för trängsel, 
olyckor och miljö. I svenska farleder uppkommer mycket sällan trängsel.
Trängselkostnaderna i farlederna anses därför som regel negligerbara och med
anledning därav utelämnar vi dem i vår diskussion. Däremot uppstår emellanåt
väntetider för lotshjälp och isbrytning. Trafikantkostnaderna detta medför bör 
beaktas vid marginalkostnadsprissättning och med anledning därav berör vi kort 
även detta. Källor i litteraturen uppger att olyckskostnaderna är mycket små.
Miljökostnaderna, däremot, som sammanhänger med utsläpp till luft och vatten 
kan vara betydande. Vi återkommer nedan i avsnittet om fartygstransporter till 
studier avseende detta som vi funnit relevanta i sammanhanget. Marginal-
kostnadsstudier avseende olycks- och miljökostnader behandlas även de där. 
Återstoden av detta kapitel ägnas dock åt sjöfartens infrastruktur vid sidan om den 
som hamnarna tillhandahåller. 

29 Bland tjänsterna ingår lotsning, isbrytarassistans, sjöräddning, utprickning av farleder och
sjömätning av farleder.
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3.1 Nuvarande prissättning i Sverige 
3.1.1 Farleder 
Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 1998:12, med tillägg av SJÖFS 
2001:17 anger verkets regler för erläggande av farledsavgift. Nuvarande avgifts-
system baseras dels på fartygs bruttodräktighet, dels på anlöpande fartygs last. 

Farledsavgiftens miljödifferentiering visas av figur 3.1 nedan. Figuren visar 
bruttodräktighetsavgiften utslagen per bruttodräktighetsenhet och gäller därmed
upp till de nämnda brytpunktsnivåer där högre avgifter inte tas ut med tilltagande 
fartygsstorlek. Redarna erhåller svavelrabatten på 90 öre per BRT om svavel-
halten i bunkeroljan understiger 0,5 procent för färjor och 1,0 procent för övriga 
fartyg.
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Figur 3.1 Farledsavgiftens miljödifferentiering visualiserad. 
Källa: Sjöfartsverket (1998) egen bearbetning. 

För färjor utgår den bruttodräktighetsbaserade avgiftsdelen för de 18 första 
anlöpen under ett år därefter utgår inte avgiftsdelen längre. Detsamma gäller för 
övriga fartyg, men för dessa är gränsen satt vid det tolfte anlöpet.

Farledsavgiftens andra del baseras på vad fartyget lastar eller lossar i aktuell
hamn för den givna farledssträckan. Grundpriset därvidlag är 3:60 kronor per ton 
lastat eller lossat gods. För fartyg med last av lågvärdigt, bulklastat gods är 
avgiften 80 öre per ton. Vad som anses vara lågvärdig last i bulk definieras i en 
bilaga till författningen. Något generaliserat kan sägas att all typ av sand, grus, 
makadam, sten och berg samt järnmalm ingår i den lågvärdiga gruppen. Intressant 
att notera är att avgiften alltså är densamma, 3:60 kronor per viktenhet oavsett om 
det är tämligen lågvärdiga produkter såsom spannmål och massaved eller om det 
är fråga om högvärdigt gods t.ex. dyra märkesbilar30.

30 I marginalkostnadshänseende och vad som är avgiftsrelevant kostnad är det svårt att förstå
denna del av prissättningen. Mängden gods ett fartyg lastar eller lossar i en given hamn torde ha
liten inverkan på vare sig Sjöfartsverkets marginalkostnad för tillhandahållandet av infrastruktur
(däremot kan det vara av betydelse för hamnen, men det vanliga är att fartyg också betalar
hamnavgifter vid sidan om farledsavgiften) eller samhällets marginalkostnad till följd av externa
effekter av olika slag i samband med passagen av farleden.
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3.1.2 Lotsning 
Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2002:3, anger verkets regler för 
erläggande av lotsavgift. Kostnaderna i samband med lotsning och därmed
avgiftsuttaget i samband med tillhandahållandet av tjänsterna delas in i tre
kategorier – beställningsavgift, lotsningsavgift och reseersättning.

Beställningsavgiftens storlek påverkas av fartygets framförhållning avseende
sitt behov av lots. I det fall att beställning sker i tillräckligt god tid och inte ändras 
med för kort varsel utgår beställningsavgift till ett belopp om 260 kronor. 
Principen är sedan att ju närmare lotsningstillfället som beställning företas desto
högre blir avgiften. Därutöver görs tillägg om ändringar görs med för kort varsel 
enligt vissa satta riktvärden för detta.

Lotsningsavgiften beräknas utifrån fartygets bruttodräktighet, enligt en 
indelning i 14 klasser. I den minsta klassen ingår fartyg med en storlek om 0–500 
bruttodräktighetsenheter och till den största klassas fartyg med en dräktighet över
60 000 bruttodräktighetsenheter. Avgiften för fartyg i den minsta klassen är 
1 662 kronor för lotsning upp till en timmes tid. För varje halvtimme däröver 
tillkommer 299 kronor. Dessa avgifter används som basbelopp för procentuell 
uppräkning av avgifterna för de större fartygsklasserna. För den näst minsta
fartygsklassen ökas således beloppen med 30 procent och för den fjortonde och 
största klassen görs ökning av beloppen med 465 procent. Om fler än en lots
används höjs den aktuella lotsningsavgiften med 50 procent för varje lots utöver 
den första. Vidare, när tiden för lotsningen passerar 15,5 timmar, ges successiv 
rabatt på lotsavgiften med en procentenhet för varje halvtimma därutöver. Efter 
15 timmar upphör progressiviteten i rabatten som därmed stannar vid 30 procent
för tiden över 30 timmars lotsning. 

Vidare anger författningen regler för vad olika specialsituationer som kan 
uppkomma betyder för avgiftsuttaget. Slutligen, för lotsning på lotsleder inom 
Vänerns sjötrafikområde och på Mälaren inom lotsområdet som täcks av 
Södertälje/Landsorts lotsstation gäller särskilda regler och prissättning.

Eventuell resa i samband med lotsningen för lotsen och eventuell medhjälpare
till denne skall betalas av den som är skyldig att betala för lotsningen. Vidare 
medger reglerna vissa undantag från skyldigheten att anlita lots.

3.1.3 Isbrytning
Isbrytning är avgiftsfritt i nuvarande system.

3.2 Marginalkostnadsprissättning i teorin 
I detta avsnitt går vi in på hur verksamheter av Sjöfartsverkets slag bör prissättas i 
teorin. Som vi redan varit inne på består denna primärt av tre 
verksamhetsområden, vilket komplicerar bilden något. Vi inleder därför detta 
avsnitt med att något djupare gå in på vad som är specifikt för respektive gren.
Därefter går vi igenom relevant teoribildning för prissättning av hela 
verksamheten.

3.2.1 Farleder 
Kostnader för farleder består av investerings- och underhållskostnader, såsom
t.ex. muddringsarbeten och farledsutmarkering m.m. När väl dessa arbeten är

32 VTI meddelande 956 



gjorda är farleden att betrakta som en kollektiv vara31 och i svenska farvatten har 
vi sällan trängsel i farlederna. Marginalkostnaderna för varje enskild användare av 
farleder är således nära noll. Med denna förutsättning är, enligt ekonomisk teori i 
ett ”first-best-optimum”, farledsavgifter omotiverade. Med finansiella
restriktioner för tillhandhållandet av infrastrukturtjänsten blir situationen dock 
annorlunda. Så kallad Ramsey-prissättning kan då istället vara motiverad, vilken 
diskuteras gemensamt för de tre verksamhetsgrenarna. En ytterligare aspekt på 
farledsavgifter är den möjlighet denna ger till internalisering av fartygs-
transporters transportsystemsexterna kostnader. Teori som behandlar prissättning
och internalisering av transportsystemsexterna effekter tas upp i teoridelen om
marginalkostnadsprissättning av externa effekter.

3.2.2 Lotsning 
Det primära syftet med lotsning är att fartyg ska kunna trafikera farleder på ett 
säkert sätt så att hög tillgänglighet till Sveriges hamnar förenas med säkerhet för 
både fartyg och miljö. I Sverige finansieras lotsningen dels av användarna av
lotstjänsterna, dels genom att en viss del av intäkterna från farledsavgifterna
avsätts till lotsverksamheten. Sedan 1983 finns en Riksdagsbeslutad behovs-
anpassad lotsplikt, vilken i praktiken betyder att lotstvång föreligger med
undantag utifrån vissa givna kriterier. Farledens komplexitet, fartygens storlek, 
konstruktion och bemanning samt befälhavarens erfarenhet av att trafikera den 
enskilda farleden är de kriterier som ska fungera som vägledning vid beslut om 
dispens.

Vid mindre än ett givet antal årliga angöringar i en specifik svensk hamn måste
fartyg ta lots under insegling till hamn. Lotshjälp måste därför betraktas som en 
del av sjöfartens infrastruktur. Kostnaderna för lotshjälp belastar både 
Sjöfartsverket, som står för servicen, och fartyget/redaren som angör svensk 
hamn. Vid sidan av eventuella avgifter uppstår trafikantkostnaderna pga. att 
upphämtning av lots kostar i tid, vilken pga. eventuell köbildning kan variera i 
storlek.

Utvecklingen avseende möjligheterna att få dispens för lotsplikten, ny teknik 
för trafikledning och även den organisatoriska utformningen kommer i högsta 
grad att påverka marginalkostnaderna för att ta lots och möjligheten finns att dessa
kostnader inom inte allt för avlägsen framtid kommer att vara så små att de kan 
anses försumbara. De framtida lösningarna kommer att leda till ett ökat inslag av 
egenservice och/eller nya former för trafikledningen.

Liksom för andra yrkeskategorier med långa utbildningstider så är 
möjligheterna att öka arbetskraftens storlek avseende lotsar begränsad på kort till 
medellång sikt. Utbildningstiden för en lots sträcker sig i tid till ungefär 
densamma som för civilingenjörs- eller magisterexamen. Den långa utbildnings-
tiden medför att ökningar i personalstyrka inte sker med lätthet, vilket i sin tur
innebär att faktisk kapacitet under längre tidsperioder kan avvika från optimal
nivå, eller med andra ord personalstyrkans storlek följer inte ”expansionsvägen”. I 

31 Gängse definition av kollektiv vara är att en sådan är en vara eller tjänst (1) som inte kan
tillhandahållas till en individ utan att den också tillhandahålls alla andra individer och (2) när den 
väl tillhandahålls en individ så tillhandahålls den alla andra utan extra kostnad. I den mån trängsel
inte uppkommer kan detta sägas gälla för transportinfrastruktur, men vid trängsel ökar kostnaderna
för andra användare när ytterligare en tillkommer. Således innebär, när trängsel uppkommer, varje
ytterligare infrastrukturanvändare att extra kostnader uppstår.
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händelse av överkapacitet är lots en typ av befattning där omplaceringar kan vara 
svårt att genomföra. Detta tillsammans med arbetsrättliga regler medför att
överkapacitet likväl kan bli fallet under längre perioder, vilket leder till en 
avvikelse från ”expansionsvägen” i andra riktningen. 

Beroende på avvikelsens rikting erhålls olika samhällsekonomiska kostnader. 
Underkapacitet leder till ökade trafikantkostnader i termer av väntetid och
överkapacitet är detsamma som en överinvestering i infrastruktur, vilken som 
helst. Att endera av dessa situationer ofta uppstår är en följd av den genuina 
osäkerhet som på längre sikt finns när det gäller efterfrågan på anlöp av fartyg i 
svenska hamnar. Ytterligare en aspekt på prissättning av lotstjänster är den 
variabilitet i efterfrågebild som ofta finns både över dygn och årstid. Denna 
variabilitet talar för en differentierad prissättning av tjänsten.

3.2.3 Isbrytning
Den teknologiska utformningen har genomgripande förändrats, men fyr- och 
lotsväsende har som företeelse funnits länge. Isbrytning, däremot, är en 
förhållandevis ny verksamhet inom sjöfarten. På 1920-talet tillkom de första 
isbrytarna och inledningsvis var målet med verksamheten att förlänga säsongen 
för sjöfarten på norrlandskusten något. En svår isvinter var 1970 och det året 
tvingades norrlandshamnarna stänga så långt söderut som ner till Gävle. Därefter
förändrades målsättningen med verksamheten. Statsmaktens målsättning är 
numera att sjöfart ska kunna bedrivas året runt på samtliga svenska hamnar av 
betydelse. Sedan 1971 har detta varit möjligt.

Från att tidigare ha haft militär bemanning har statens isbrytare sedan vintern
2000 civil bemanning. Samtidigt organiserades verksamheten om såtillvida att 
isbrytarna med manskap numera finns i en separat rederiverksamhet. Sedan dess 
har både manskap och utrustning nyttjats i högre utsträckning under den isfria 
delen av året. Fartygen utför numer i högre utsträckning sjömätningsarbeten och 
olika off-shore uppdrag. 

Sjöfartsverket i sig självt ansvarar dock fortfarande för dimensionering av 
verksamheten, vilken styrs av det satta politiska målet för verksamheten och 
sjöfartsnäringens efterfrågan av isbrytartjänster.

Nuvarande system innebär att verksamheten fullt ut finansieras via farleds-
avgifterna. Det betyder att det finns en betydande korssubventionering mellan
farledsinloppen till olika hamnar i Sverige. Enligt nuvarande politik är detta en del 
av Sjöfartsverkets regionalpolitiska åtagande, vilket finns reglerat i verkets
regleringsbrev. Frågan kan ställas om denna form av regionalpolitik är den mest
effektiva ur ekonomisk synvinkel. Effektivitetsskäl talar eventuellt emot denna 
korssubventionering och därför kan det finnas anledning att se över detta. 
Sjöfartsverkets egna kostnadsdata och ”aktivitetsregister” (databasen Farled) över 
verksamheten är tillräckligt detaljerade för att tillförlitliga mått på kort- och
långsiktiga marginalkostnader för verksamheten i olika delar av landet ska kunna 
beräknas. Att implementera en kortsiktig marginalkostnadsbaserad prissättning av 
denna verksamhet är, så som vi ser det, i huvudsak en fråga om ett politiskt 
ställningstagande. Databasen Farled innehåller nödvändiga data för beräkning av 
kortsiktiga avgiftsrelevanta marginalkostnaderna. Därmed finns det i detta 
avseende inte något större forskningsbehov när det gäller marginalkostnads-
baserade avgifter för isbrytningstjänsten. 
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Däremot, vilket uppmärksammas i Andersson och Jansson (1995), uppstår 
emellanåt vissa trafikantkostnader t.ex. i samband med fartygs väntan vid iskanten 
på att isbrytaren ska anlända eller att andra fartyg väntas in för att kunna gå i 
gemensam kolonn till aktuell hamn etc. 

Hur dessa trafikantkostnader bör hanteras i prissättningshänseende är en fråga 
för fortsatt forskning likväl som att utföra marginalkostnadsberäkningar på dem.

3.2.4 Pristeori 
Ett flertal referenser berör frågan hur avgiftsuttag av verksamheter av
Sjöfartsverkets slag bör utformas. (I sammanhanget bör nämnas Ramsey (1927), 
Boiteux (1956), Lipsey och Lancaster (1956), Baumol och Bradford (1970),
Sandmo (1975), Braeutigam (1979), Braeutigam (1984), Jansson (1984) och 
Baumol, Panzar och Willig (1988)32.) Referensernas infallsvinklar varierar. 
Boiteux (1956) arbete bestod främst i att härleda Ramsey’s regel, vilken vi
redogör för i det följande, på ett tydligare sätt. Lipsey och Lancaster (1956) 
studerade ”second best” priser inom ramarna för en allmän jämviktsmodell,
Baumol och Bradford (1970) innehåller en välfärdsteoretisk litteraturgenomgång
inom området. Därutöver diskuteras i artikeln en del koncept som används inom
detta teoriområde.

Braeutigam (1979) studerar Ramsey’s regel under förutsättning att två 
fristående företag i någon mening konkurrerar på marknaden men med två
differentierade produkter och där den ena aktörens verksamhet karaktäriseras av 
tilltagande skalavkastning (t.ex. spårhållare och operatör på järnväg och 
marknaden är transporttjänster på järnväg mellan städer). Baumol, Panzar och
Willig (1988) utvecklar en modell där inte bara ett utan samtliga företag har
verksamheter med tilltagande skalavkastning samtidigt som de också producerar 
en mellan företagen homogen produkt. Braeutigam vidareutvecklar denna modell
med förutsättningen att företagen istället producerar varor/tjänster som är
imperfekta substitut till varandra, med andra ord differentierade produkter. 

Vi går inte på djupet i samtliga referenser. Istället väljer vi att titta lite närmare
på de vi anser vara mest relevanta för de tjänster Sjöfartsverket tillhandahåller. På 
senare tid har prissättning av externa effekter i kombination med prissättning av 
infrastrukturnyttjande tagits upp i litteraturen, t.ex. Oum och Tretheway (1988). 
Den diskuteras närmare i slutet av detta avsnitt och avslutar vår diskussion om 
prissättning av infrastrukturnyttjandet.

I ett first-best-optimum gäller att priser på varor och tjänster motsvarar deras 
marginalkostnader. Detta leder till en optimal resursallokering i ett välfärds-
ekonomiskt perspektiv och optimal resursallokering betyder i detta sammanhang 
att inga omfördelningar så att någon får det bättre kan göras i ekonomin utan att 
det är på bekostnad av att någon annan får det sämre. Dessutom är produktionen 
maximal under de givna resursramarna.

Ramsey’s regel från 1927 är en utgångspunkt för optimal ”second-best”-
prissättning. I grunden handlar den om att minimera snedvridande effekter på 
ekonomin till följd av skatter. Regeln innebär att skattestrukturen utformas så att 

32 Modellen utvecklas troligtvis i en tidigare upplaga av samma bok från 1982. 1988 års upplaga är
en lätt reviderad version av den ursprungliga boken och enligt förordet i 1988 års version innebär
det endast att material har lagts till i något ytterligare kapitel. Vi utgår därför från att innehållet
avseende Ramseyprissättning är detsamma i de båda upplagorna.
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produktionen av samtliga produkter reduceras med samma procentsats utifrån de 
nivåer de skulle ha haft i en situation utan beskattning.

Ramsey’s regel är också applicerbar på verksamheter som opererar under 
budgetrestriktioner, t.ex. det svenska Sjöfartsverket vars verksamhet ska 
finansieras genom avgiftsbeläggning av näringssjöfarten. Som konstaterats ovan 
är marginalkostnaden för verkets farledsverksamhet i det närmaste noll. Det 
betyder att i ett first-best optimum ska farledsavgifterna vara lika med noll.
Marginalkostnader för lotsning och isbrytning kan dock, vilket noterats ovan, 
förväntas vara större än noll och därmed motivera avgiftsuttag i ett first-best
optimum. Dock kan förväntas att de totala intäkterna från detta avgiftsuttag inte
korresponderar mot de totala kostnaderna för Sjöfartsverkets verksamhet inklusive 
drift och underhåll av farlederna. Det är här Ramsey’s regel kommer in i bilden.
Optimal prissättning ur ett resursallokeringsperspektiv uppnås när priserna för
nyttjande av farlederna, lotsning och isbrytning är så satta att samma procentuella
reduktion av nyttjandet av de tjänsterna erhålls. Detta i jämförelse med en 
situation där avgifterna är satta lika med tjänsternas marginalkostnader. Denna
prissättningsstrategi resulterar i ett så kallat ”second-best optimum”.

Hur detta kan genomföras i praktiken diskuteras av Andersson och Jansson 
(1995). De hävdar att tre strategier för second-best prissättning är beaktansvärda, 
nämligen33:

¶ ”Tudelade tariffer varmed i allmänhet menas att varje kund betalar dels 
en fast avgift (abonnemangsavgift, månadskort etc.) och dels en rörlig 
avgift, som varierar i proportion till konsumtionen. Om den rörliga 
avgiften sätts på first-best nivån, och om det vore så lyckligt att ingen 
kund faller bort på grund av en fast avgift av en storlek som leder till full 
kostnadstäckning, befinner vi oss i den bästa av världar: First-best 
volymerna produceras, och ”kostnadsansvaret” är uppfyllt 

¶ Prisdifferentiering med hänsyn till, förutom marginalkostnaderna,
tjänsternas varierande priselasticitet, och 

¶ Prisdiskriminering dvs. prisdifferentiering med hänsyn till skillnader i
priselasticiteten hos olika kundkategorier.” 

Frågan kan resas vilket av dessa alternativ som ger ett resultat, vilket minst
avviker från ett ”sant” second-best optimum. Andersson och Jansson (1995) 
konstaterar att välfärdsekonomisk litteratur inte ger mycket vägledning för 
välfärdsekonomiska effekter av prisdiskriminering i syfte att klara en
budgetrestriktion.

Andersson och Jansson (1995) noterar att Ramsey’s regel utgör en spegelbild 
av ”Inverse Elasticity Rule” (IER)34, vilket är en tumregel som säger att den
relativa skillnaden mellan pris och marginalkostnad ska vara omvänt proportionell 
mot priselasticiteten. Ramsey’s regel är dock mer generell i sin karaktär då den 
även, till skillnad från IER, gäller när korspriselasticiteterna är skilda från noll.
Svagheten med Ramsey’s regel är att tillämpning av denna leder till det implicita
antagandet att efterfrågekurvorna är linjära och att marginalkostnaden är konstant, 
vilket inte nödvändigtvis är fallet. Dessutom kan det vara svårt att bestämma vilka 
kvantiteter som skulle vara de rådande i ett first-best optimum. IER framstår

33 Deras text citeras här ordagrant.
34 Se Baumol och Bradford (1970) för en bredare genomgång av prissättning i situationer där
”vanlig” marginalkostnadsprissättning inte är optimal.
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därför som mera operationell eftersom den enbart utgår från priselasticiteterna i
rådande läge och i grannskapet därav. 

Som nämnts är IER inte tillämpbar som prissättningsregel vid korspris-
elasticiteter av betydelse. Jansson (1984) visar dock hur något han benämner ”real 
price discimination”35 kan användas för att skapa korspriselasticiteter nära noll, 
dvs. en situation där IER-regeln är tillämpbar. Jansson visar vad denna 
prisdiskriminering innebär, tar upp prisdiskriminering ur ett etiskt perspektiv etc. 
och jämför en tillämpning av IER-regeln med denna utgångspunkt med Ramsey-
prissättning och kommer fram till rekommendationen att prisdiskriminering
endast ska tillämpas som en sista utväg. Denna sista utväg måste tas till i 
situationer som annars skulle leda till ”apoly”, dvs. att marknadsefterfrågan är så 
liten att inga företag väljer att producera varan/tjänsten ifråga, dvs. att AC-kurvan 
ligger ovanför efterfrågekurvan. 

Oum och Tretheway (1988) visar hur Ramsey’s regel ska modifieras i fall där 
de samhälleliga marginalkostnaderna för en aktivitet avviker från de privat-
ekonomiska genom att de externa kostnaderna inte internaliseras via avgifterna 
eller med andra medel. Härledningen av regeln görs under antagande om att 
företaget tillhandahåller mer än en vara eller tjänst och efterfrågan av dessa varor 
eller tjänster är beroende av varandra. Förutsättningar som starkt liknar de 
Sjöfartsverket verkar under med sina tre olika tjänster och där det finns ett starkt 
beroende mellan t.ex. efterfrågan av farledsutnyttjande och efterfrågan av 
lotstjänster. Därför har prisregeln som härleds av dem hög relevans för hur 
Sjöfartsverkets avgifter bör utformas i det fall internalisering av sjöfartens externa
effekter sker via farleds-, lots- och isbrytningsavgifter. 

Prisregeln som härleds av Oum och Tretheway (1988) visar att närvaron av 
externa kostnader, som inte är internaliserade via andra medel, inte internaliseras
samhällsekonomiskt optimalt med avgifter baserade på den ursprungliga 
Ramseyregeln. Istället för på ovan beskrivet sätt bör priserna justeras upp med ett 
vägt genomsnitt av de privata och samhälleliga marginalkostnaderna, vilket är
liktydigt med en uppjustering med den privata marginalkostnaden plus en andel 
av externalitetskostnaden. Storleken på denna andel bestäms av hur stort
underskott verksamheten skulle ge när priset sätts lika med den privata 
marginalkostnaden.

3.3 Empirisk forskning kring marginalkostnadspris-
sättning

De marginalkostnadsberäkningar vi funnit som direkt avser infrastrukturtillhanda-
hållandekostnader är DsK 1985:2, SIKA (1998), Swahn (2002b). Även Kågeson 
(2000), som främst analyserar prissättningsfrågan ur ett implementerings-
perspektiv och därför behandlas längre ned, redovisar externa marginalkostnader
för sjöfartens utsläpp till luft.

I DsK 1985:2 görs ett försök att beräkna marginalkostnaderna per ton 
tillkommande gods vid ökningar av trafikmängden. I det dåvarande läget och 
trafiksituation uppskattades denna kostnad till 90 öre per ton tillkommande gods.
Marginalkostnaden per tillkommande tonkilometer beräknades till 0,15 öre för 
inrikes- och 0,35 öre för utrikes sjöfart. 

35 Som enligt Janssons (1984) definition ska skiljas från ”innocent price discrimination”.
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Enligt SIKA (2000b) gjorde Sjöfartsverket i samband med trafikpolitiska 
arbetet inför 1988 års beslut egna beräkningar av kortsiktiga marginalkostnader
hänförliga till nyttjandet av farledssystemet. Beräkningarna hänför sig främst till 
lastfartygstrafiken. I beräkningarna antogs att trafikförändringar sker likartat över
hela landet och att förhållandena i övrigt motsvarar ett normalår. Däri ingår att 
isförhållandena motsvarar ett normalår. Farledskapaciteten ansågs vara tillräcklig
och trängselkostnaderna därför vara noll. Marginalkostnader uppkommer därför 
enbart för lotsning och isbrytning. Den sammanlagda marginalkostnaden för 
lotsväsendet beräknades till 6,5–7,4 öre per tillkommande ton gods. Motsvarande 
kostnad för isbrytning beräknades till 28–34 öre per ton tillkommande gods. 

I SIKA (1998) beräknas externa marginalkostnader för fyra typfartyg – 
Torrlast, Ro/Ro, stor färja och medelstor oljetanker. De externa kostnader som
beaktas är enbart SOX, NOX och CO2 och beräknas i termer av kronor per 
bruttoton och år. Dessa värden omräknas enkelt till kronor per bruttoenhet och 
anlöp enligt Sjöfartsverkets definitioner och ger då jämförbarhet med de reguljära 
avgifterna. I och med att enbart utsläpp till luft beaktas i denna beräkning och 
dessa ligger utanför vår avgränsning går vi ej vidare med denna studie och 
konstaterar samtidigt att det finns ett antal studier där externa marginalkostnader
för sjöfartens utsläpp till luft beräknas. Genomgående är det dock utsläpp till luft
som beaktas. Exempel på studier finns i Friedrich och Bickel (2001). Hämekoski
et al. (2002) utgör ytterligare ett exempel och inom EU-projektet UNITE har en 
del på detta område tagits fram. I övrigt hänvisar vi till Nerhagen et al. (2002). 

3.4 Implementering av marginalkostnadsbaserade 
avgifter för sjöfartens övriga infrastruktur 

Vårt intryck är att nuvarande tillgång på data och institutionella ramar innebär att 
förutsättningar idag finns för implementering av marginalkostnadsbaserade
avgifter på nyttjande av den infrastruktur som tillhandahålls i Sjöfartsverkets regi.
I och med den nuvarande politiska hållningen att sjöfarten skall täcka sina egna 
infrastrukturkostnader, eller med andra ord finansiera Sjöfartsverkets verksamhet,
kan ej first best prissättning tillämpas. Second best prissättning är istället det som 
kan bli aktuellt. Ovan diskuterades några olika former för detta. Teoretisk modell
och data finns för att implementera en mer marginalkostnadsbaserad prissättnings-
regim av infrastrukturnyttjande. Det återstår dock att utvärdera eventuella 
praktiska svårigheter och att skatta nödvändiga efterfrågeelasticiteter.

Till detta kommer också den av Oum och Tretheway (1988) aktualiserade
frågan om internalisering av externa kostnader via infrastrukturnyttjande. Vi kan
konstatera att farledsavgifterna ofta förekommer i diskussioner om medel för
internalisering av sjöfartens externa kostnader. En annan diskussionsfråga är den 
om kostnadstäckning av infrastrukturen och vilka följder det får för marginal-
kostnadsprissättning. Ytterligare ett diskussionsområde, vilket förekommer i 
litteraturen, är uttag av avgifter för att påskynda utvecklingen av miljöfrämjande
åtgärder inom sjöfarten. Dessa behöver inte nödvändigtvis vara marginalkostnads-
baserade utan kan ha som främsta syfte att skapa incitament för ett visst beteende. 
Det förekommer att marginalkostnadsprissättning och incitamentsskapande
avgifter behandlas simultant. Med anledning därav har vi valt att i viss 
utsträckning också diskutera avgiftssystem som inte enbart är marginalkostnads-
baserade. Resten av detta avsnitt är en inventering av litteratur där förändringar av 
farledsavgiftssystem med infallsvinklar av nämnda slag utreds.
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Godstransportdelegationen (SOU 2001:61) skissar på ett nytt farledsavgifts-
system. Deras utgångspunkt är att avgifter för utnyttjande av infrastrukturen bör 
bygga på de samhällsekonomiska marginalkostnaderna, dvs. kostnader för externa 
effekter ingår. Vid praktisk tillämpning av principen måste/bör alltid svaren på två 
följdfrågor definieras. Nämligen, för det första med vilken tidshorisont marginal-
kostnaden ska beräknas. Den andra frågan berör hur pass tillförlitliga konkreta 
beräkningar av dessa kostnader kan anses vara. Godstransportdelegationen 
konstaterar att i synnerhet miljökostnaderna, men även kostnaderna för olyckor
och trängsel kan vara problematiska att beräkna. Problematiken avseende 
kostnadstäckning av fasta kostnader och marginalkostnadsprissättning
uppmärksammas också av Godstransportdelegationen. I detta sammanhang 
noterar delegationen också att 95–100 procent av sjöfartens kortsiktiga 
marginalkostnader avser annat än infrastrukturtjänster, framförallt dess utsläpp av 
luftföroreningar.

Godstransportdelegationens förslag baseras på ett förslag utarbetat av
Sjöfartsverket i ett annat sammanhang. Det bygger på en uppdelning av farlederna 
i ett allmänt längs kusten gående farledsnät, ett stomfarledsnät, och från detta 
farledsgrenar in till de ca 15 största hamnarna som fungerar som viktiga noder för 
den svenska utrikeshandeln. Förslaget innebär en tvådelad tariff där den fasta 
delen ska täcka de fasta kostnaderna och där den rörliga delen primärt ska 
återspegla de rörliga kostnaderna. Kostnaderna för stomfarledsnätet ska enligt 
förslaget belasta all sjöfart på Sverige och delas upp i relation till några lämpliga
parametrar som t.ex. fartygets storlek, godsvolymen eller en kombination därav. 
Kostnaderna för tillfartslederna varierar beroende på deras längd, behov av 
farledsutmärkning, trafikinformation, slussning m.m. och tanken är att dessa 
kostnader ska slå igenom på den rörliga delen av farledsavgiften. En del av
delegationens samlade bedömning av prissättningen av sjöfarten på Sverige är att 
skissen på ett förändrat farledsavgiftssystem behöver utvecklas vidare på en rad 
punkter innan det kan implementeras i praktiken, men att det är ett bra exempel på 
”hur en förändring kan påbörjas i riktning mot mer kostnadsrelaterade 
sjöfartsavgifter”. Vidare ifrågasätter godstransportdelegationen i sin samlade
bedömning om det är möjligt att kombinera marginalkostnadsprissättning med
nuvarande finansieringsmodell för Sjöfartsverket. 

Efter Sveriges inträde i EU visade det sig att delar av det tidigare
farledsavgiftssystemet, den så kallade fyr- och farledsvaruavgiften, inte stod i 
överensstämmelse med EU:s regelverk. Det nuvarande farledsavgiftssystemet
infördes delvis med anledning därav 1998-01-01 med två syften. För det första att 
komma till rätta med de delar som inte stod i överensstämmelse med EU:s
regelverk, vilket framförallt handlade om avgiftsbefrielsen av den inrikes sjöfarten 
och den transoceana direkttrafiken. Det andra syftet var att miljödifferentiera
priserna.

Inte långt efter införandet 1998 gav regeringen Sjöfartsverket i uppdrag att 
utvärdera och belysa konsekvenserna av det nya avgiftssystemet. Verket skulle
även lämna förslag på hur systemet kunde utvecklas. Resultatet av detta uppdrag 
rapporteras i Sjöfartsverket (2000b). Som underlag i utvärderingen ingår fem
fristående rapporter. Dessa ingår som fem bilagor och behandlar: 

1. Infrastrukturavgifter inom sjöfarten – nuläge och möjliga alternativ
(Adveco)

2. Utvärdering av miljödifferentierade avgifter för sjöfarten (MariTerm 
(1999))
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3. Economic instruments for reducing emissions from sea transport (Per 
Kågeson (1999)) 

4. Sjöfartsverkets regionalpolitiska åtagande 
5. Färjor i trafik på Sverige med och utan lågsvavelintyg. 

Vi redovisar i det följande Sjöfartsverkets slutsatser och förslag på hur 
farledsavgiftssystemet kan vidareutvecklas följt av de ur marginalkostnadspris-
sättningshänseende mer betydelsefulla slutsatserna från de fem underlags-
rapporterna.

De analyser av EU-anpassningen som redovisas i rapporten tyder på att inga 
större förändringar av transportmönstren ägt rum som direkt kan relateras till
avgiftsförändringen. Efter en genomgång av avgiftsförändringens betydelse för 
avgift per ton gods för några olika trafiksegment36 avser dock Sjöfartsverket enligt
rapporten att se över avgifterna för den transoceana trafiken, trafiken med
bilfartyg och linjetrafiken på Medelhavet.

Avgiftsförändringens miljökomponent anser verket i rapporten ha lett till att 
incitamenten för att driva fartygen på lågsvavlig olja kraftigt har förstärkts. Även 
incitamenten för att införa bättre reningsteknik ombord på fartyg avseende 
kväveoxidutsläppen har förbättrats anser verket. Verkets bedömning är att de är så 
goda att det kommer vara fullt möjligt att nå målet med 75 % reduktion av både 
svavel- och kväveoxidutsläppen från sjöfarten på Sverige. 

För att ”markera vikten av att miljöanpassa sjöfarten kommer Sjöfartsverket att 
överväga möjligheten att förstärka i första hand svavelrabatten”. Som förslag på
finansiering av ökad svavelrabatt tas i rapporten en höjning av den varurelaterade 
avgiftsdelen med ca 10 % upp som en möjlighet. Detta skulle ge utrymme att höja
rabatten med 60 öre, från 0,90 kr/BRT till 1,50 kr/BRT. 

I Adveco’s underlagsrapport presenteras beräkningar på avgiftsförändringens
effekter på kostnadsläget för och efterfrågan av åtta olika trafiksegment,
nämligen: oljetrafiken, trafik med lågvärdigt gods, inrikes trafik, trafik med stora 
fartyg som åtnjuter maxtaxa37, feedertrafiken, bilfartygstrafiken, fjärrzonstrafiken
och Medelhavstrafiken. Vi går inte här igenom dessa båda effekter för de olika 
trafiksegmenten utan hänvisar till Adveco’s underlagsrapport. En aspekt på 
teknikutvecklingen inom sjöfarten som tas upp i rapporten är dock av relevans för 
marginalkostnadsprissättning.

Det noteras att avgiftsdebiteringen för fartygsanlöp till farleder och hamnar av 
tradition till mycket stor del baserats på beräkningar som styrs av fartygens 
volym. Ofta har det då handlat om mätetalet för bruttodräktigheten. 
Teknikutvecklingen har dock medfört att fartygsflottan allt mer specialiserats.
Detta både när det gäller fartygskonstruktioner och lasthantering. Till exempel är 
det noterbart hur intermodala transporter med Ro/Ro-fartyg, container och olika 
typer av färjor expanderat. Jämfört med traditionella bulkfartyg är det noterbart 
för nämnda segment att bruttodräktigheten ökar kraftigt i relation till intagen
lastmängd. Adveco menar därför att intäkterna från avgifterna från 
bruttodräktighetsdelen ökar snabbare än vad lastvolymerna motiverar. De anser 
vidare att de ökade anlöpskostnader som denna teknikutveckling medfört ”kan 

36 Åtta trafiksegment behandlas nämligen: oljetrafiken, lågvärdigt gods, inrikes trafik, fartyg större 
än gränsvärdet för maxtaxa, feedertrafiken, bilfartygen, fjärrzontrafiken, Medelhavstrafiken.
37 Se ovan i avsnittet om farledsavgifter.
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sällan motiveras med reella kostnadsfaktorer knutna till det enskilda anlöpet för 
farleder och hamnar”.

Vi vill med anledning av detta påstående tillägga att när det gäller att överföra
information om fartygens miljöegenskaper till uttagna avgifter borde det vara
angeläget att låta en avgiftsdel avspegla tidskostnader och en del distanskostnader 
och låta ett index, i stil med Kågesons idé38, över individuella fartygs 
miljöegenskaper av olika slag fånga båda dessa dimensioner hos marginal-
kostnaderna för miljöexterna effekter. Detta istället för att låta prissättningen av
den externa miljörelaterade marginalkostnaden baseras på hur mycket som råkar
lossas eller lastas vid ett givet anlöp. Vidare, ifall den varurelaterade delen endast 
beräknas på vikten eller volymen som lastas/lossas i hamn fungerar detta inte 
nödvändigtvis som en bra proxy för tidskostnaden i hamn. Detta i och med att 
teknikutveckling avseende fartygskonstruktioner och lasthantering effektiviserar 
godshanteringen i sig och förkortar tiden i hamn. Därmed borde också 
tidskostnaden i hamn reduceras. 

MariTerm (1999) analyserar främst effekterna på utsläppen av svavel- och 
kväveoxider genom att jämföra nivåerna i en specificerad region, som i hög 
utsträckning motsvarar Sveriges ekonomiska zon, före och efter införandet av den 
nya avgiftsstrukturen. Jämförelsen görs för några olika fartygskategorier. 

Kågesons (1999) underlagsrapport tar i första hand upp sjöfartens utsläpp till 
luft av svavel- och kväveoxider. I detta avseende ligger Kågesons analys utanför 
föreliggande rapports avgränsningar. Kågeson analyserar dock även olika
styrmedel för reglering av externa miljökostnader och internationella regler etc. på 
området. Med anledning av dess huvudsakliga inriktning återkommer vi till denna 
rapport nedan i avsnittet om implementering av marginalkostnadsbaserade
avgifter på fartygstransporter.

Swahn (2002a) är också en översyn av det nya farledsavgiftssystemet. De 
inledande delarna av rapporten behandlar effekter på SOX och NOX-utsläppen och 
baseras i hög utsträckning på ovan nämnda studier av MariTerm (1999) och 
Kågeson (1999). Analysen tar sin grund i nämnda luftutsläpp och pris-
differentieringen av dem som farledsavgiftssystemet innebär. I detta sammanhang 
bör nämnas att Swahn (2002a) trycker på att kostnadseffektiviteten i systemet
skulle öka utan de skarpa gränserna för farledsavgiftsrabatt om 12 respektive 
18 årliga fartygsanlöp för vanliga fartyg och färjor. Detta av skäl liknande de ovan 
nämnda i samband med diskussionen avseende Kågeson (1999). 

Slutligen, kravet på lots medför inte helt obetydliga kostnader för sjöfarten 
mest synbart genom de direkta lotsavgifterna, men även indirekt genom det extra 
pålägg på farledsavgifterna som lotsverksamheten medför. Med anledning av den 
stora ekonomiska betydelsen lotsfrågan har för sjöfarten ägnas stor 
uppmärksamhet åt denna i Godstransportdelegationens slutbetänkande (SOU
2001:61). Delegationen bedömde tre frågor vara av särskilt stor vikt. Dessa gäller 
krav på fartygsbemanningen för att erhålla dispens från lotsplikten, hur den 
tekniska utvecklingen ska kunna tas till vara för att minska kostnaderna för 
lotsning utan att det sker på bekostnad av säkerheten och för det tredje hur det 
administrativa ansvaret för lotsningsverksamheten ska utformas. Samtliga tre 
frågeställningar har betydelse för marginalkostnaderna för att ta lots.

Godstransportdelegationen anser i betänkandet att de möjligheter den tekniska
utvecklingen, i form av nya hjälpmedel, gör det möjligt att med de nautiska

38 Se vidare kapitel 4.4.1.
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förutsättningar som gäller inom olika farleder så ska möjligheterna utnyttjas. Den
tredje frågan, organisations- och ansvarsfördelningsfrågan, konstaterar 
delegationen att Sjöfartsverket genomfört en organisationsförändring så att numer
är myndighetsansvaret för lotsningsverksamheten skiljt från själva utförandedelen. 
Detta i likhet med den förändring inom isbrytningsverksamheten som gjorts. Inom
denna har ytterligare ett steg tagits i och med att själva serviceproduktionen nu 
utförs via konkurrensutsatt entreprenadupphandling. Avsikten med detta är att 
sänka verkets kostnader för verksamheten och delegationen anser att det är viktigt
att rådande lagstiftning förändras så att Sjöfartsverkets möjligheter att sänka sina
kostnader och öka effektiviteten med bibehållen säkerhetsnivå tillvaratas. 
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4 Fartygstransporter 
Transportsystemsexterna effekter består främst av utsläpp till luft och vatten.
Utsläpp till luft sker vid förbränning av fartygs drivmedel, dvs. framförallt 
bunkerolja. Frågeställningar som berör denna externa effekt, dvs. utsläpp till luft
oavsett transportmedelsslag, behandlas i ett annat delprojekt inom marginal-
kostnadstemat – DP5/miljö.

Sjöfartens utsläpp till vatten sker främst av tre skäl; olyckor, bottenfärger som 
avger tungmetaller och otillåten rengöring av oljetankar etc. ute till havs. 
Därutöver tillkommer externa kostnader av erosion på stränder och bottnar. Vår 
genomgång av externa effekter till följd av fartygstransporter är därför avgränsad 
till utsläpps-, erosions- och olycksbaserade kostnader. 

När det gäller sjöfartens utsläpp till vatten via olyckor existerar det en 
försäkringsmarknad som täcker vissa olyckskostnader. Marknaden måste dock 
betecknas som icke heltäckande avseende marginalkostnader i samband med
olyckor. Detta eftersom externa effekter som regel inte täcks, medan kostnader på 
materiel och last ofta är täckta. En fråga med anledning av detta är om de 
marginalkostnader som ej täcks av försäkringssystemet är avgiftsrelevanta eller 
om ett bättre system är att försöka utvidga försäkringsmarknaden?

En stor del av sjöfartens rörelser sker på det fria havet, dvs. områden utanför 
nationella territorialvattengränser. På dessa rör sig sjöfarten utan begränsningar 
annat än vad som överenskommits i internationella organ. Oavsett var, i vilka
farvatten, sjötransporter sker uppkommer externaliteter i samband med
transporten, så även på det fria havet. Förutom att kostnaderna för externaliteterna
i stor utsträckning troligtvis är lägre vid färd på internationellt vatten, det fria 
havet, så innebär rörelser på dessa vatten att ingen enskild stat kan ställa upp 
villkor för fartygstrafiken. Detta därför att ingen enskild stat har suveränitet över
det fria havet. Såvida inte kostnaderna för externaliteter som uppkommer vid 
fartygstrafik på internationellt vatten är försumbara så krävs det en omfattande 
analys för att kunna avgöra vilka möjligheter som finns när det gäller prissättning
av uppkomna externaliteter. Men i nuvarande situation är det nödvändigt med
analyser som kan fastställa huruvida kostnaderna för externaliteterna är 
försumbara eller inte.

Kunskapsläget angående sjöfartens externa kostnader har inventerats av 
Sjöfartsverket. I underlaget för marginalkostnadsstudien 2001 (Sjöfartsverket, 
2002b) redovisas i stor utsträckning kunskapsläget på området samt vilket behov 
av kunskapsutveckling man anser finns. I studien noteras (sid. 7) att det är 
nödvändigt att ha god kunskap om skadekostnader såväl som undvikande-
kostnader i samband med prissättning av sjöfartens externaliteter. Detta är en
förutsättning för en mer fullständig belysning av de samhällsekonomiska
konsekvenserna och även de företagsekonomiska konsekvenserna för sjöfarts-
näringen. Kunskapen om prissättningens betydelse på dessa områden måste därför 
utvecklas framöver.

I Sjöfartsverkets studie identifieras marginalkostnadskomponenterna: infra-
strukturkostnader, trängselkostnader och externalitetskostnader. Det sistnämnda
kostnadsslaget omfattar utsläpp till luft, utsläpp till vatten, olyckskostnader, 
erosion och andra strandskador39, buller40 och intrångskostnader. 

39 Till denna externalitetskategori kan det vara lämpligt att lägga till skador på bottnar (författarnas
kommentar).

VTI meddelande 956 43



4.1 Nuvarande regelsystem för begränsning av olyckor
och utsläpp 

Sjöfart är en näring som är mycket internationell till sin karaktär. Detta gäller 
också det regelverk som den verkar under. De institutionella ramarna sjöfarten 
verkar inom har växt fram under den period det funnits internationell sjöfart och i 
botten på regelsystemet ligger den internationella folkrätten. Det finns således en 
mängd fundament i dessa institutioner som sitter djupt rotade pga. olika historiska
skäl som kan ha sin grund mer eller mindre långt tillbaka i tiden. Detta är av stor 
betydelse för de möjligheter som ges till reglering av externa effekter41. Dagens 
regelsystem och institutionella förhållanden innebär en strävan att
begränsa/minska externa effekter i form av olyckor och utsläpp till luft och vatten.
Detta genom regler som i huvudsak ger möjlighet till viss kontrollverksamhet av
fartyg och besättningar. Prissättning som medel används endast i begränsad 
omfattning på vissa håll, bl.a. i Sverige via det ovan beskrivna farleds-
avgiftssystemet. Den nuvarande internationella modellen medför bl.a. att 
samhällsekonomiskt optimala nivåer ej säkerställs och en fördelningsproblematik
i så måtto att PPP (polluter-pays-principle) inte alltid upprätthålls42.

Ekonomiska effektivitetsproblem i det nuvarande regelsystemet och 
rättvisefrågorna är två skäl för att försöka övergå till att i högre utsträckning 
marginalkostnadsprissätta fartygsrörelserna eller på annat sätt internalisera dess
externa kostnader. I viss utsträckning internaliseras de externa kostnaderna idag
via försäkringssystem, men i en del fall är detta inte heltäckande. Genomgången
av nuvarande regelsystem visar på detta och också svårigheter som kan föreligga 
med att få till stånd förändringar i systemet.

4.1.1 Globalt 
Utifrån FN:s havsrättskonvention (UNCLOS III43) finns det tre möjliga vägar för
stater att upprätthålla säkerhets- och miljöstandards till havs. Det första
alternativet är flaggstatskontroll, vilket är kontroll utförd av det land där fartyget 
är registrerat, vilket i sin tur bestämmer fartygets nationalitet. Kontroll av rederier, 
befälhavare och fartygs personal är möjligt inom ramen för flaggstatskontroll.

Det andra alternativet för kontroll, kuststatskontroll, innebär att kuststater
utövar kontroll av de fartyg som passerar vatten över vilka kuststaten utövar 
någon form av suveränitet, dvs. inom landets sjöterritorium. Sjöterritoriumet
består av inre vatten och territorialhav44. Inom territorialhavet gäller kuststatens

40 I rapporten konstateras att buller från yrkessjöfarten har nämndvärd betydelse endast i hamn och
att några systematiska studier ”av sjöfartens buller med inriktning på marginalkostnadsfrågan är
inte kända”. Dessa två skäl är anledningen till att vi valt att avgränsa bort denna typ av externalitet.
41 Se även Hägg (2000a).
42 Inte heller ger de institutionella ramarna möjligheter för en eventuell tredje part som utsätts för
kostnader vid olyckor och utsläpp att betala de som orsakar dessa för att reducera omfattningen på
dessa aktiviteter till en nivå där de externa kostnaderna på marginalen är lika med betalningsviljan
för ytterligare reduktion på marginalen för tredje part. Detta tillvägagångssätt är en tänkbar metod
för att uppnå samhällsekonomisk effektivitet.
43 UNCLOS innebörd är i egentlig mening United Nations Conference on the Law of the Sea och i
samband med den tredje av dessa nåddes överenskommelser som befästs i en konvention vilken i
regel också den benämns UNCLOS alternativt FN:s havsrättskonvention. Den trädde i kraft i 
november 1994.
44 Bredden på territorialvattnet kan variera mellan olika stater och områden, men kan enligt
havsrätten maximalt uppgå till 12 nautiska mil (12*1,852 km), enligt UNCLOS art. 2–3.
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lagar med undantag av vissa begränsningar som fastslagits i FN:s havsrätts-
konvention, vissa andra konventioner på området45 och viss sedvanerätt. En 
betydelsefull begränsning i detta sammanhang är att främmande lands fartyg har
rätt till så kallad oskadlig genomfart genom territorialhavet. Rättigheten till 
oskadlig genomfart är definierad så att allt betecknas som oskadlig genomfart i 
havsrättskonventionen utom när annat anges av denna. Enkelt uttryckt kan en 
passage av territorialhavet anses vara oskadlig om den sker skyndsamt, oavbrutet 
och ej utgör ett hot mot kuststatens inre ordning, fred och säkerhet. Reglerna 
avseende kuststatskontroll ger därför starka begränsningar i ett lands möjligheter
att påverka, reglera och avgiftsbelägga den sjötrafik som passerar genom dess 
territorialhav.

Enligt FN:s havsrättskonvention har ett land full territoriell suveränitet över sitt
inre vatten, som är ett mycket begränsat område bestående av sjöar, kanaler, 
floder m.m. inom landet samt ett smalt band vatten längs med havskust. En 
kuststat har i princip rätt att tillämpa det egna landets lagstiftning på fartyg som
går in på det inre vattnet. Denna konvention gäller med undantag av statsfartyg 
och definierar även kuststatens hamnar som en del av dess inre vatten. 

Via kontroller i hamn har kuststaten befogenheter att bedriva så kallad 
hamnstatskontroll av fartyg registrerade i utlandet. Normalt nyttjas inte denna 
möjlighet i större utsträckning då kuststater vanligtvis inte vill blanda sig i 
angörande fartygs inre angelägenheter utan föredrar att överlåta detta till 
ansvariga flaggstatsmyndigheter. Däremot om kuststatens egna intressen hotas på 
något sätt är det brukligt att möjligheten till utövande av nationell lagstiftning tas i
anspråk. Det är inte heller ovanligt med kontroller av fartygs sjösäkerhet och 
beivrande av systematisk miljöbrottslig verksamhet kan företas med hjälp av 
rätten till hamnstatsjurisdiktion som konventionen ger. 

Det internationella sjösäkerhetsarbetet drevs och dominerades fram till slutet 
av andra världskriget av sjöfarts- och sjöförsäkringsindustrierna i samarbete med
några större sjöfartsnationers regeringar. Kort efter bildandet av Förenta 
Nationerna 1945/46 väcktes frågan om bildandet av en underorganisation till FN 
som enbart skulle arbeta med sjötransport- och sjösäkerhetsfrågor. En därpå
följande FN konferens resulterade i ett traktat om en mellanstatlig rådgivande
sjöfartsorganisation IMCO (the Intergovernmental Maritime Consultative 
Organization). Huvudsyftet med organisation var att underlätta samarbetet mellan
olika länders regeringar angående regleringar av tekniska standards.
Målsättningen med detta var att öka fartygens sjösäkerhet. 

År 1982 bytte IMCO namn till IMO. Även organisationens verksamhet har 
förändrats/vidgats sedan starten strax efter andra världskriget. Sedan slutet av 60-
talet, början av 70-talet har t.ex. en juridisk kommitté upprättats inom 
organisationen som har till uppdrag att bereda konventioner som berör 
ansvarsfrågor, skadestånd, kuststaters och flaggstaters rättigheter och skyldigheter 
att intervenera och ställa ansvariga inför rätta m.m. Vid sidan av arbetet med
konventioner upprättar IMO också handledningar, koder, manualer och 
resolutioner.

De nämnda verksamheterna inom IMO kan sammanfattas till huvuduppgifter, 
nämligen att (i) verka för internationell sjösäkerhet, (ii) förebygga förorening av 
havsmiljö, och (iii) fastställa ekonomiskt ansvar för olyckor samt säkerställa
kompensation till skadedrabbade. Vid sidan om dessa huvuduppgifter ska IMO

45 Främst ett antal artiklar i UNCLOS, se Hägg (2000b).
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också arbeta för att undanröja handelshinder och underlätta administration av 
transporter via harmonisering av dokument och rutiner46 samt verka för etablering
av enhetliga regler för skeppsmätning47.

De konventioner som tillskapats under inflytande av IMO behandlar maritim
säkerhet, utsläpp till marina vatten, ansvars- och kompensationsfrågor samt andra 
ämnen och finns uppräknade, samt i viss utsträckning förklarade, i Appendix 648.
Tre av de mer betydelsefulla konventionerna är SOLAS, MARPOL och FUND.
De behandlar maritim säkerhet, fartygs utsläpp till vatten respektive ersättnings-
frågor i samband med oljeutsläpp och finns även de mer utförligt beskrivna i 
Appendix 6. 

4.1.2 EU 
Det europeiska sjösäkerhetsarbetet samordnas idag av Europeiska Unionen. Så har 
det inte alltid varit sedan unionens bildande, men t.ex. oljetanksolyckor såsom
Amoco Cadiz’s förlisning 1978, har successivt ändrat detta och under 1990-talet 
har det europeiska harmoniseringsarbetet vad det gäller den gemensamma
sjösäkerhetspolitiken intensifierats. Ett resultat av detta är att på begäran av
Ministerrådet föreslog kommissionen 1993 ramar för ett gemensamt sjösäkerhets-
program49, vilket kort därefter godkändes av Ministerrådet genom ett 
godkännande av en resolution. Ett mål med det gemensamma sjösäkerhetsarbetet
är att harmonisera tillämpningen av det internationella sjösäkerhetsarbetet och de 
internationella sjösäkerhetsreglerna såsom de formuleras i IMO-konventioner etc. 
Det tar sig uttryck bland annat genom att Ministerrådet rekommenderar
medlemsländerna vilka IMO-konventioner de anser bör ratificeras samt vilka de 
anser bör implementeras. Därutöver har EU via direktiv byggt upp en egen 
harmoniserad lagstiftning utifrån IMO- och ILO-konventioner. 

Med avseende på betydelse för marginalkostnadsprissättning är det framförallt 
de EU-direktiv, vilka har bäring mot sjösäkerhet och fartygs utsläpp till luft och 
vatten, som påverkar sjöfartens marginalkostnader50.

4.1.3 Norden/Östersjöregionen 
Sedan första juli 2000 finns en spilloljeavgift för fartyg som besöker 
Östersjöregionens hamnar. Avgiften är obligatorisk för samtliga fartyg som
anlöper regionens hamnar.

Den så kallade Östersjöstrategin, som antogs av HELCOM (Helsingfors-
kommissionen) 1996, syftar till att genom olika åtgärder minimera sjöfartens 
negativa miljöpåverkan i området. I svensk lagstiftning har konventionen
iscensatts genom proposition 1999/2000:133. Implementeringen av överens-
kommelsen betyder en uppbyggnad av ett harmoniserat mottagnings- och 
avgiftssystem för fartygsgenererat avfall. Sjöfartsverket har regeringens uppdrag 
att koordinera det svenska genomförandet av strategin. 

46 Detta dokumenteras i konventionen FACILITATION (vanligt förekommande är också den
alternativa benämningen FAL) från 1965.
47 Detta dokumenteras i konventionen TONNAGE från 1969.
48 Listan med konventioner är hämtad från IMO’s hemsida: http://www.imo.org.
49 Det går under namnet A Common Policy on Safe Seas.
50 För en överblick över nu gällande lagstiftning inom EU på sjösäkerhetsområdet rekommenderas
Internetadressen: http://europa.eu.int/eur-lex/sv/lif/reg/sv_register_073030.html.
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En del av överenskommelsen innefattar beslutet att inte tillåta något särskilt
avgiftsuttag för mottagningen och hanteringen av det fartygsgenererade avfallet51.
Finansiering av verksamheten måste därför tas från annat håll, vilket överlag 
betyder finansiering via de allmänna hamnavgifterna. Bestämmelserna innebär 
också ett krav på fartyg att lämna sitt avfall innan det avseglar från en hamn och 
en rätt till inspektion av att så sker. Vid överträdelser avgiftsbeläggs fartyg enligt 
ett i regionen harmoniserat avgiftssystem.

4.1.4 Sverige 
Svensk lagstiftning medför vissa särkrav på sjösäkerhetsområdet, vilka gäller för
svenskregistrerade fartyg. Detta uppmärksammas av Godstransportdelegationen 
(SOU 2001:61) som tillhandahåller en bra sammanfattning av dessa. 
Särbestämmelserna är delar av bostadskungörelsen, brandskyddskungörelsen, 
livräddningskungörelsen och halonförbudet. 

Bostadskungörelsens regler syftar till att förhållanden för ombordanställda ska 
vara jämförliga med levnadsförhållanden i land. Det är alltså fråga om en form av 
arbetsmiljölagstiftning. Den är till viss del dispositiv, men innebär ändå särkrav
från det internationellt gällande. Brandskyddskungörelsen innebär inte längre 
några större särkrav i jämförelse med brandskyddsbestämmelserna beslutade av 
IMO. När det gäller livräddningskungörelsen innehöll den tidigare ett flertal 
nationella särkrav. Successivt har dessa dock tagits bort och numer återstår endast 
ett som innebär att livräddningsutrustning ombord på svenskregistrerade 
passagerarfartyg måste uppfylla vissa termiska krav. Med anledning av detta anser 
Godstransportdelegationen att krav, som är hänförliga till de klimatologiska
förhållanden som vi på nordliga breddgrader har, inte enbart borde gälla 
svensktregistrerade fartyg utan samtliga fartyg som trafikerar nordiska vatten.

Sjöfartsverket förslag till regeringen (se även Appendix 3 för en mer detaljerad 
redogörelse av Sjöfartsverket (1990) ovan) om förbud mot halon som släckmedel
i existerande fartyg resulterade i ett förbud mot detta gällande från 1998-01-01. 
Även förslaget angående freon 22 har resulterat i en lagstiftning som innebär att 
återfyllning av detta kylmedel i kylanläggningar är förbjudet sedan 2002-01-01. 
Godstransportdelegationen menar att båda dessa förbud är motiverade ur 
miljösynpunkt. Dock betonar delegationen att ”svenska särkravs funktion måste
övervägas noga i varje enskilt fall” och säger med anledning av detta att halon- 
och freon 22 förbuden är miljömässigt motiverade men inte säkerhetsmässigt.
Dessutom kan de enkelt kringgås genom att svenska redare flaggar ut sina fartyg. 
De miljömässiga vinsterna blir därför mycket begränsade och syftet med regeln
uppnås endast i begränsad omfattning.

I Sjöfartsverkets yttrande (2001a) över Godstransportdelegationens betänkande 
(SOU 2001:61) framkommer att Sjöfartverket anser att den svenska lagstiftningen 
gällande bostadsutrymmen ombord inte utgör något nationellt särkrav då det 
internationella regelverket innebär att varje nation till viss del skapar sina egna 
regler och därmed har alla sina egna krav på området.

51 Bestämmelsen kommer från år 2005 att också gälla fritidsbåtstrafiken.
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4.2 Marginalkostnadsprissättning av externa effekter i 
teorin

När det gäller kostnadsberäkningar för externa kostnader i samband med
fartygstransporter anser vi att Impact-Path ansatsen, vilken t.ex. beskrivs av
Nerhagen et al. (2002) även borde vara tillämpbar för ej olycksorsakade utsläpp 
till vatten vid fartygsrörelser. I några avseenden kan det bli nödvändigt med viss 
modifiering av ansatsen vilket diskuteras nedan. 

4.2.1 Utsläpp till vatten och erosionsskador 
Tidigare har vi varit inne på hur prissättning av sjöfartens infrastrukturutnyttjande
teoretiskt bör utformas. Det vi berört är koncentrerat till marginalkostnadsbaserad
prissättning av infrastrukturtjänster och i viss mån internalisering av externa
effekter i stiliserade modeller. I verkligheten finns som regel ett regelverk som
sätter vissa grundläggande standards/villkor för hur transport får genomföras 
miljö- och säkerhetsmässigt. Nivån på dessa standards påverkar utfallet vid
beräkningar av optimala marginalkostnadsbaserade avgifter. Således finns 
ytterligare en avvägning som bör analyseras vid prissättning i praktiken, nämligen
relationen mellan lagar/regler som sätter standards eller normer och 
prissättningen.

Rådande regelverk utgör en bakgrundsfaktor som påverkar vilken jämvikt som 
erhålls i verklighetens ekonomi. Införande av marginalkostnadsprissättning i sig 
medför också det att den ekonomiska jämvikten förskjuts i någon riktning. Därför 
kräver en implementering av marginalkostnadsprissättning, marginalkostnads-
funktioner för externa marginalkostnader snarare än punktestimat av dessa 
kostnader i rådande jämvikt.

De Borger och Swysen (1998) utvecklar en partiell jämviktsmodell, i vilken 
välfärden optimeras med avseende på reglering och prissättning av 
transportexternaliteter. Modellen tillämpas för simuleringsanalyser av optimal
prissättning av vägtransporter. Optimering sker med ett antal bivillkor som t.ex. 
regelverk och externalitetskostnader för olika transportlösningar. Modellen fångar 
också budgeteffekter på statens inkomster till följd av regelutformning och 
prissättning. Även effekter på transportsystemet från andra sektorer i ekonomin
beaktas. Modellens grundläggande teori är tillämpbar på samtliga delar av
transportsektorn, men den tillämpning De Borger och Swysen (1998) redovisar är, 
som nämnts, en vägtransportsapplikation. Till vår kännedom finns det idag inte 
något liknande modellarbete gjort på sjöfartsområdet. Det är dock något vi ser 
som en angelägen framtida forskningsuppgift. 

För värdering av icke marknadsprissatta externa effekterna kan olika typer av
betalningsviljestudier vara aktuellt52. När det gäller modeller som beskriver vägen 
från utsläpp till skadeverkning och eventuell kostnad för detta anser vi att Impact-
Path ansatsen, se Nerhagen et al. (2002), också borde vara tillämpbar för fartygens 
utsläpp till vatten, vilket schematiskt visas av figur 4.1 nedan. I korthet visar 
figuren även behovet av information och kunskap för att modellkedjan ska kunna 
tillämpas i praktiken. 

52 Det finns en hel del litteratur inriktad på värdering av miljöeffekter. Några exempel på 
referenser är Pearce och Turner (1990), Perman et al. (1996), Freeman (1992), ECMT (1998),
Tinch (1996) och INFRAS/IWW (1996). Internetadressen www.evri.ec.gc.ca/EVRI/ tillhanda-
håller en sökbar databas med värderingsstudier.
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Figur 4.1 Schematisk bild av kunskapskrav och/eller informationsförutsätt-
ningar (kolumn längst till höger) av olika slag till följd av fartygstransporter och 
dess resultat (kolumn i mitten).
Källa: egen omarbetning av Leksell (1999).
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4.2.2 Olyckor 
Lindberg (2002) utvecklar en teoretisk modell för utvärdering av storleken på 
kostnaden för externaliteter i samband med fartygsolyckor. Den teoretiska 
modellen behandlas mer djupgående i Appendix 4. I detta avsnitt är vår avsikt 
med presentationen av Lindbergs teori att ge en inblick i hur modellen är 
uppbyggd och vad som beräknas i den. Modellen bygger på att antalet olyckor där 
fartyg är involverade är en funktion av i första hand trafikvolymen och därutöver 
ytterligare ett antal andra förklaringsvariabler. Tre ”willingness-to-pay” kostnads-
komponenter definieras. Den första (a) är betalningsviljan för skadeföljderna och 
för eventuella anpassningsåtgärder som kunnat vidtagas hos det olycksdrabbade 
fartyget, den andra (b) är detsamma hos släktingar och andra anhöriga till de på 
fartyget olycksdrabbade samt när det handlar om godstransporter betalningsviljan 
hos varuägarna för förluster på godset. Den tredje posten (c) är den transport-
systemsexterna marginalkostnaden, vilken bland annat beror av kostnader i 
samband med räddningsinsatser i samband med olyckan och miljökostnader.
Detta ger sammantaget en totalkostnad för olyckor och marginalkostnaden för en 
enskild olycka med avseende på trafikvolymen erhålls därigenom via derivering
av totalkostnadsuttrycket. Marginalkostnaden delas i modellen upp i en privat och 
en externa del. Den externa marginalkostnaden genom att subtrahera den privata 
marginalkostnaden som genom vidtagna åtgärder redan internaliserats av
kaptenen/fartygsägaren. Ur dessa förutsättningar härleds ett uttryck som visar den 
del av olyckans marginalkostnad som inte internaliseras av kaptenen-
/fartygsägaren.

De juridiska kompensationskraven som ställs på fartygsägare för deras kunders 
räkning till följd av olyckor är ofta lägre än kundernas betalningsvilja för att 
undvika olyckan. Det betyder att ersättningsandelen måste korrigeras upp mot
värde närmare ett för att fartygsägaren ska internalisera hela olyckskostnaden.
Eller, med andra ord, det finns en externalitet i relationen säljare och köpare av 
transporttjänsten som tillhandahålls av fartyget.

En andra typ av externalitet uppstår till följd av kollisioner mellan två eller 
flera fartyg. Det vanliga vid kollisioner mellan fartyg är att båda skadas, men för
en pedagogisk analys antar Lindberg (2002) att fartygen kan delas in i två 
grupper. Fartygen i den första gruppen (A) är en grupp fartyg som skadas i 
samband med kollisionen. Den andra gruppen (B) är endast del i olyckan. Under 
förutsättning att det inte finns några möjligheter för det skadade fartyget att driva
igenom krav på ersättning för de skador som uppstått på det egna fartyget kommer
också det skadade fartyget att bära hela kostnaden för skadorna. 

I marina sammanhang är den gällande ersättningsregeln att den vållande till 
skadan också är den fullt ersättningsskyldige. Det betyder att fartyg i grupp B som 
ej är vållande till skadan inte heller kommer att bära några kostnader för olyckan.
Dock genom att ”vara på fel plats vid fel tid” har fartyget trots allt genererat en 
negativ externalitetskostnad. Om fartygsägaren ur grupp B istället är skyldig till 
olyckan kommer han att betala kompensation för skadan som fartygsägaren ur
grupp A åsamkats. Kompensationskravet står i direkt proportion till graden av 
skyldighet till skadorna relativt fartygsägaren ur grupp A. I det fall fartygsägaren 
ur grupp B anses vara ensamt skyldig till olyckan så blir denne ersättningsskyldig 
till den fulla skadekostnaden för fartygsägaren ur grupp A. Antag att 
ersättningskrav på den för olyckan skyldige endast ställs från den skadedrabbade, 
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dvs. fartygsägaren ur grupp A, och inte från samhället i övrigt och att denna 
ersättning utgår som en andel av A’s skadekostnad. Lindberg visar att det 
förväntade kompensationskravet under dessa förutsättningar är internaliserat i 
fartygsägare B’s privata marginalkostnad, vilket betyder att den externa
marginalkostnaden minskar. Samtidigt medför kompensationen en sänkning av 
den förväntade olyckskostnaden för fartygsägare B. Det betyder att den externa 
marginalkostnaden till följd av att fartyget ur grupp A finns ”på fel plats vid fel 
tid” kommer att öka. 

Vidare antar Lindberg (2002) att risken för kollisionsolyckor är konstant, vilket
betyder att risk-elasticiteten för varje enskilt fartyg är -0,5. Givet detta så leder en
kompensation från B på 50 % av olyckskostnaden som A åsamkats att den enda 
externa kostnaden som inte internaliserats är den kostnad som belastar övriga
samhället.

4.3 Empirisk forskning kring marginalkostnadspris-
sättning

4.3.1 Utsläpp till vatten och erosionskador 
Sjöfartsverkets belysning (2002b) av problemområdet utsläpp till vatten och 
erosion är avgränsad till gällande nationella och internationella regleringar på 
området. När det gäller stranderosion noteras att marginalkostnader av detta 
sannolikt är en funktion av strändernas karaktär, förekomsten av olika byggda 
anläggningar samt av fartygens storlek, hastighet, skrovutformning m.m. Enligt 
rapporten finns inte några systematiska marginalkostnadsberäkningar på området.

När det gäller vad utsläppen består av gjorde Sjöfartsverket (1990) en 
inventering av sjöfartens miljöeffekter och gav i samband med detta förslag på
åtgärder för att komma till rätta med de miljöproblem som de olika
utsläppskomponenterna ger upphov till. Ett referat av detta tillhandahålls i 
Appendix 3. 

Bland förslagen på åtgärder som redovisas i rapporten finns, som framgått 
ovan, inga förslag på ekonomiska styrmedel. Dock diskuteras ekonomiska
styrmedel för att minska sjöfartens miljöproblem, vad den diskussionen behandlar
och resulterar i tas upp nedan under Implementering av marginalkostnadsbaserade
avgifter, där även några juridiska frågor som tas upp i Sjöfartsverket (1990) 
diskuteras.

Sjöfartsverkets förhållning till ekonomiska styrmedel har sedan dess 
förändrats. Från de senaste åren finns ett flertal rapporter från Sjöfartsverket vilka 
behandlar miljökostnader och ekonomiska styrmedel. Den allra senaste tiden har
detta framförallt varit inriktat på marginalkostnader och marginalkostnadspris-
sätting, exempelvis Sjöfartsverket (2002a och 2002b). Innehållet i Sjöfartsverket
(2002b) har berörts ovan. Sjöfartsverket (2002a) är en delredovisning av ett 
regeringsuppdrag och innehåller en lägesredovisning av Sjöfartsverkets arbete 
med utveckling av metoder och data för beräkning av sjöfartens avgiftsrelevanta 
marginalkostnader. Vad som är avgiftsrelevant marginalkostnad påverkas av den
geografiska avgränsningen53. Praktiska tillämpningar av marginalkostnadspris-
sättning kan baseras på ett flertal alternativa geografiska områden. Därför är det 

53 Avgränsningar som kan bli aktuella är t.ex. farledsdistanser, svenskt inre vatten, svenskt
territorialvatten, halva eller hela avståndet till senast angjorda hamn etc. 
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angeläget att ta fram metoder som beräkningsmässigt kan hantera alternativa 
geografiska avgränsningar. 

Metoden som för närvarande är under utveckling av Sjöfartsverket medger
detta. Grunddata i databasen som tillämpas är fartygens avgiftsdeklarationer. 
Metodens idé är att till dessa grunddata, som ger information om varje enskilt 
anlöp (låt oss kalla detta anlöpsdatabasen), koppla information från olika externa 
databaser vilka ger information om individuella fartygs dimensioner, tekniska 
egenskaper etc. Detta tillsammans med anlöpsdatabasens data och efterfråge-
analyser gör det möjligt att mer djupgående beskriva och analysera olika 
avgiftssystems effekter avseende ekonomi och miljö.

Avsikten är att skapa en länk mellan anlöpsdatabasen och en GIS-modell för 
avståndsberäkningar mellan olika delar av farledssystemet och olika hamnar.
Detta möjliggör beräkning av både tids- och avståndsrelaterade miljöeffekter. I
en sådan modell blir det möjligt att analysera och simulera effekter av olika både
avstånds- och tidsrelaterade avgiftskonstruktioner, vilket är intressant för en 
marginalkostnadsbaserad prissättningsstruktur. Påpekas bör dock att systemet som 
är under utveckling endast tillåter analyser inom en given mängd anlöp. 
Eventuella dynamiska effekter, såsom förändrad total efterfrågan och omför-
delningar i transportsystemet, beaktas inte. Dessa effekter måste således bedömas
på annat sätt. 

Vidare konstateras i rapporten att vid sidan om sjöfartens externa kostnader för 
utsläpp till luft finns ett uttalat behov av ytterligare arbete ”för att klarlägga hur de 
därmed sammanhängande marginalkostnaderna ser ut”. Enligt Sjöfartsverket 
(2002a) är det verkets avsikt att under år 2002 arbeta vidare med dessa frågor.

Förutom värderingsstudier av olika vattenemissioners effekter på miljön finns 
idag metoder och modeller för hur olika komponenter i den helhet som figur 4.1 
ovan återspeglar för geografiska områden i Sveriges närhet. SMHI har utvecklat 
spridnings- och exponeringsmodeller och vissa exponeringssamband finns som 
visar effekter på havens djur- och naturliv54.

Vår litteratursökning visar att fokus på sjöfartens externaliteter är satt på dess 
utsläpp till luft. Ett exempel på detta är Kågeson (2000). Han analyserar frågan 
om internalisering av sjöfartens externa kostnader och konstaterar inledningsvis 
att sjöfarten påverkar miljön på flera olika sätt. Några av dem som behandlats 
ovan nämns och därutöver tar Kågeson upp luftutsläpp, närmare bestämt utsläpp 
av CO2 och NOX, SO2 och VOC. Utsläppen av kolmonoxid (CO) och flyktiga 
kolväten behandlas inte. Detta på grund av att emissionerna av CO inte ens i 
Sveriges storstäder anses vara ett problem och att sjöfartens utsläpp av HC är 
relativt obetydliga. Vidare hävdar Kågeson (sid. 8) att sjöfartens ”avgiftsrelevanta
kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnad domineras helt av kostnaderna 
för utsläpp till luft”. I en tabell på sidan åtta i rapporten redovisas ”den
avgiftsrelevanta kortsiktiga samhällsekonomiska marginalkostnaden för några 
fartygsrörelser i svenska vatten”. Det är fyra rutter med fyra olika fartyg som
belyses i tabellen. Kostnaderna för emissioner, lots och isbrytning redovisas som 
varandes de avgiftsrelevanta kortsiktiga marginalkostnaderna. Noteras kan att 
kostnader för olyckor och utsläpp till vatten samt erosion inte tas upp. Av tabellen 
framkommer att kostnaderna för emissioner i samtliga fall är relativt mycket

54 Två av SMHI:s spridnings-/omvandlingsmodeller heter Seatrack och Phoenics. En kort
berkrivning av Seatrack finns i appendix 5.
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större än kostnaderna för lots och isbrytning55. Detta konstateras av Kågeson som 
med anledning av detta leder in diskussionen på frågan om hur prissättningen av 
sjöfarten via farledsavgifterna bör vara utformad och hans diskussion avseende 
detta återkommer vi till nedan. 

Svensson (2001) diskuterar bland annat sjöfart och förorening av luft och 
vatten. Rapporten är i första hand ett försök till jämförelse mellan väg-, järnvägs- 
och sjötransporter avseende samhällsekonomiska marginalkostnader för 
transporter av gods mellan Göteborg och Karlstad. När det gäller utsläpp till 
vatten refereras en effektbeskrivning, vid oljeutsläpp, gjord av Räddningsverket 
1997. Effekter som nämns är skador på sjöfågel, nedsmutsningseffekter,
långvariga allvarliga skador på djur, växter och mikroorganismer. I strandzoner 
och grunda vattenområden kan akuta förgiftningssymptom på där levande djur 
och organismer uppkomma. Vidare beskrivs kortfattat ekonomiska värderings-
metoder för nämnda typer av effekter. De värderingsmetoder som tas upp är 
indirekta metoder såsom sjukvårdskostnader56, betalningsviljestudier och för vissa
miljöeffekter nämns att ett totalkostnadsmått kan beräknas genom summering av 
verkliga kostnader för rening och återställande i samband med skadan57.

Avseende erosionsskador delar Svensson (2001) upp dessa i skador på stränder 
och skador på bottnar. Erosionsskador på stränder visar sig främst i förändrad och 
minskad flora och fauna samt påverkar möjligheterna till rekreations- och
friluftsliv. Det konstateras att möjliga värderingsmetoder för värdering av detta är
betalningsviljestudier och återställandekostnadskalkyler. Enligt Svensson har inga 
betalningsviljestudier på nämnda miljökostnader för Vänersjöfarten gjorts. 
Däremot har återställandekostnadskalkyler gjorts för erosion på Göta älvs strand. 
Återställandekostnaden har beräknats till 3–5 miljoner kr/km älv. 

Även erosionsskador på bottnar påverkar flora och fauna, vilket också påverkar 
både yrkes- och fritidsfisket. Detta kan värderas med dels betalningsviljestudier, 
dels produktionsbortfallsmässigt genom att multiplicera bortfallet i fisktillväxt
med marknadspriset per viktenhet för aktuella fiskslag. Några studier av detta slag
finns inte enligt Svensson (2001). 

Rapporten visar inte explicit hur värdet tagits fram, men uppgiften har på annat 
sätt tillhandahållits av Svensson. Den beräknade återställandekostnaden är baserad
på muntliga uppgifter från en hamningenjör som ofta arbetar med entreprenörer 
som utför denna typ av jobb. Vad kostnaden består av är följande58:

Återställning av skredyta i älvstrand med grävmaskin samt
utläggning av erosionsskydd av grovt krossmaterial på en bredd av 
ca 10 meter från släntfot till släntkrön (alltså ett par meter över
vattenytan och ca 7–8 m under vattenytan). Detta kan uppskattas till 
ca 2 000 kr per löpmeter. Det innebär att för en sträcka av 100 meter
blir kostnaden ca 200 000 kr per älvsida, 1 km ca 2 000 000 per sida, 
dvs. ca 4 milj. totalt för 1 km restauration av båda sidorna. Enligt
Svensson blir det ibland något billigare och ibland något dyrare 

55 Hämekoski et al. (2002) ställer dock dessa resultat i en annan dager. Deras studie visar på
betydligt lägre beräknade utsläppskostnader för emissioner till luft jämfört med motsvarande
ASEK-värden.
56 I detta inkluderas kostnader för räddningsinsatser i samband med olyckor.
57 Vår kommentar: hedoniska priser skulle även kunna räknas in bland de indirekta
värderingsmetoderna, men den tas inte upp av författaren.
58 Detta enligt uppgift per mail 2002-10-18.
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beroende på variationer i förutsättningar, därav intervallangivelsen
på kostnadsbeloppet ovan. 

Utöver detta diskuterar Svensson (2001) också värderingsmetoderna nämnda ovan 
med tillämpning på erosionsskador och möjligheter att ”bygga bort” problemet
med erosionsskador på strandområden.

Nordiska Ministerrådet har ett skärgårdssamarbete inom vilket möten ordnas 
emellanåt. Ett resultat av ett sådant möte på Åland 1992 är Blomqvist (1993), som 
innehåller referat av dussinet inbjudna talare att diskutera fartygstrafikens 
miljökonsekvenser. Rapporten tar ett något vidare grepp på miljöproblematiken
jämfört med Sjöfartsverket (1990). Ämnen som behandlades var bl.a. 
investeringskostnader i samband med farledsanläggning, farledsdragningars 
betydelse för olycksrisk, farleder och intrångseffekter bl.a. i ekologiskt känsliga
områden, sjöfartens miljöarbete och teknologisk utveckling, effekter av fartygens
luftemissioner på miljön, våg- och strömbildning till följd av fartygsrörelser, dess 
effekter på stränder och grunda vatten samt effekter på fisk och fiske i farledsnära 
områden.

En djupare studie av fartygstrafikens effekter på stranderosion finns i Daleke et 
al. (1989). Målet med studien beskrivs som en kartläggning av sambanden mellan
stranderosion och framförallt de av Finlands- och Ålandsfärjorna genererade
vattenrörelserna. En slutsats av studien är att avståndet till stranden har större 
betydelse för erosionseffekterna än förväntat. Vår tolkning av detta är att
marginalkostnadsprissättning av erosionsskador förutsätter mycket detaljerad
information om avstånd till strand och även typ av strand i olika farledspassager 
samt värderingsstudier av förlorade värden av olika slag till följd av erosion.

4.3.2 Olyckor 
Inledningsvis behandlar vi i detta avsnitt viss bakgrundsfakta avseende olyckor 
inom det svenska territorialvattenområdet och ett urval politiska ställnings-
taganden som berör detta.

Figur 4.2 nedan visar antalet allvarliga sjöolyckor och antalet omkomna i 
fritidsbåtsolyckor på svenskt territorialvatten under perioden 1990–2001.

Figur 4.2 Allvarliga olyckor i svenska farvatten och antalet omkomna personer i 
fritidsbåtsolyckor 1990–2001.
Källa: Sjöfartsverkets årsredovisning (2001c).
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Den transportpolitiska propositionen (prop 1997/98:56) redogör för de av 
regeringen fastställda transportpolitiska delmålen. På trafiksäkerhetsområdet
sjöfart finns tre delmål:
¶ Antalet allvarliga olyckor inom handelssjöfarten bör halveras under perioden 

1998–2007.
¶ Antalet allvarliga olyckor i trafiken med fiske- och fritidsfartyg bör halveras

under perioden 1998–2007. 
¶ Inga allvarliga olyckor bör inträffa inom färjetrafiken och övrig passagerar-

sjöfart.

Perspektivet för måluppföljning enligt de transportpolitiska målen är definierat så 
att det ska finnas en koppling till infrastrukturen. Det betyder i praktiken att för
sjöfartens räkning är det i första hand sjösäkerheten och olyckorna på svenska 
farvatten som är av intresse och detta oavsett nationalitet på fartygen. Enligt 
propositionen är det en halvering från 1996 års nivå som ska uppnås. Det året 
förolyckades förhållandevis många inom handels- och fiskesjöfarten med sex 
dödsolyckor totalt, varav fyra ägde rum på svenskregistrerade fartyg. Ett drygt 30-
tal omkom detta år till följd av olyckor med fritidsbåtar.

Enligt Sjöfartsverket definieras ”allvarliga olyckor” i de transportpolitiska
målen, som en olycka där någon person omkommit eller skadats allvarligt. Även 
olyckor med allvarliga miljökonsekvenser kan omfattas av begreppet utan att 
någon person omkommit eller skadats allvarligt. Antalet olyckor varierar betydligt 
mellan åren och fördelas dessutom enligt Sjöfartsverkets definitioner på ett antal 
olika olyckstyper. Som figur 4.3 nedan visar går det att skönja en nedåtgående 
trend i antalet omkomna vid sjöolyckor under 1990-talet. Denna trend gäller 
främst fritidsbåtssjöfarten. När det gäller handels- och fiskesjöfart är det svårare
att ge en generell bild. För det första är antalet tämligen litet och det varierar
dessutom kraftigt över tiden. Antalet omkomna inom handels- och fiskesjöfarten 
var under perioden totalt 38 personer. 

Om måluppfyllelse är det väsentliga och marginalkostnadsprissättning
tillämpas kan uppdelningen i handels-, fiske- och fritidssjöfart leda till situationer
där det blir nödvändigt att prissätta någon av sjöfartssektorerna så hårt att 
aktiviteterna nästan upphör. Det kan då förväntas att marginalkostnaden för att 
spara det sista livet inom denna sektor blir mycket hög samtidigt som
marginalkostnaden för det sista räddade livet inom någon av de andra sektorerna 
blir relativt låg, med konsekvensen att en lösning med dålig ekonomisk
effektivitet erhålls. Om istället målet satts som halvering av olycksantalet för
samtliga tre sektorer sammantaget hade vi haft en situation där möjligheterna att
på ett ekonomiskt effektivt sätt uppnå målen hade varit större. 
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Figur 4.3 Antalet omkomna inom sjöfarten 1990–2001. 
Källa: SIKA (2002).

När det gäller olyckskostnader konstateras i Sjöfartsverkets rapport (2002b) att 
sjöfarten har mycket låga olycksrisker, men under vissa omständigheter kan 
kostnaderna för följdverkningarna av en olycka bli mycket höga. Exempel på
detta är olyckorna med Exxon Valdez, Erika, Estonia och Prestige. Bland annat 
till följd av dessa olyckor har ett omfattande och ambitiöst sjösäkerhetsarbete
bedrivits både nationellt och internationellt under senare tid. Det hävdas i 
rapporten att sjösäkerheten med tiden har förbättrats så att både risker för och 
konsekvenser av olyckor reducerats. I Sjöfartsverkets databas SOS 
(SjöOlycksSystemet) definieras nio typer av olyckstyper: brand, grundstötning, 
kollision med kaj/pir eller liknande, kollision med annat fartyg, fartygsläckage,
personskada (inklusive sjukdom) och oljeutsläpp. Detta är en uppdelning som
innebär att olyckstyperna kan vara antingen externaliteter i sig, t.ex. oljeutsläpp,
eller orsak till externaliteter, t.ex. en grundstötning. 

Den enda systematiskt genomförda olyckskostnadsberäkningen som vi har 
hittat är Lindberg (2002).

Den i Appendix 4 redovisade teorin i Lindberg (2002) följs i rapporten av en 
statistisk belysning av den svenska fartygsflottan och dess olyckor på svenskt 
territorialvatten. Genomgången visar bl.a. att risken för olyckstillbud per 
registrerat fartyg är högst bland bulk- och tankfartygen. Det finns även ett 
samband mellan fartygsstorlek och risk för olyckor, ju större fartyg desto större 
olycksrisk. Det kan dock mycket väl finnas ett samband mellan fartygsstorlek och 
rapporteringsbenägenhet vilket också noteras av Lindberg. De beräknade riskerna 
är baserade på rapporterade olyckor, alltså inte faktiska. Det kan mycket väl vara 
så att benägenheten att rapportera olyckor tilltar med storleken på fartygen och 
beror på typ av last, vilket i sin tur påverkar fartygsslag som används för 
transporten.

När det gäller risken för personskador och dödsolyckor är risken per registrerat
fartyg relativt hög jämfört med risken per registrerad bil i det svenska bilregistret. 
Det genomsnittliga antalet passagerare per bil är dock avsevärt lägre än detsamma
för resor med fartyg. Lindberg (2002) refererar till en uppgift i EU-projektet 
COMMUTE där olycksrisken per passagerare-km beräknats till ca hälften av 
risken i bil med detta mått.

Tillgängligt datamaterial möjliggör inte beräkning av ett marginalkostnadsmått
som är relaterat till transportavståndet. För att detta ska vara möjligt krävs data
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som gör det möjligt att skatta relationen mellan olycksrisk och transportavstånd.
Insamling av data som medger skattning av funktionssamband däremellan är 
angeläget för validering av de ”preliminära” resultaten på marginalkostnader för
olyckor som Lindberg (2002) tar fram. 

Istället för beräkning av nämnt funktionssamband tillämpar Lindberg en mer
kvalitativ metod baserad på uppgifter som samlas in i SOS (SjöOlycksSystemet).

En uppdelning görs mellan singelolyckor och kollisioner mellan fartyg. 
Singelolyckorna utgör ca 90 % av olycksantalet. Såvida olyckskostnaden bärs av 
den olycksdrabbade fartygsägaren medför inte singelolyckorna, vid en första 
anblick, externalitetskostnader. Det är dock känt att samtliga kostnader för
personskador (vilket ingår i a+b, se även Appendix 4 nedan) och vissa andra 
samhällskostnader (vilket ingår i c, se även Appendix 4 nedan) inte fullt 
internaliseras. Lindberg analyserar externalitetskostnaden för olyckor som medför
personskador och kommer fram till att det är svårt att se ett tydligt samband
mellan transportavstånd och en relevant avståndsbaserad avgift för dessa olyckor. 

När det gäller kollisionsolyckor är det vanligast med kollisioner där fritidsbåtar
är involverade. Som visas av Lindbergs modell för externalitetskostnaden är 
denna en funktion av bland annat risk-elasticiteten, E, och andelen skadekostnad, 
ɗ, som belastar vardera fartyget (Se Appendix 4 för betydelserna av E respektive
ɗ i modellen). Det internationella regelsystemet59 för kompensation i samband 
med olyckor innebär begränsningar i de krav på ersättning som kan ställas på den 
part som befinns skyldig till olyckan. Dennes ersättningsskyldighet kan begränsas 
för kostnader av personskador och skador på transporterat gods60. Dock är den
fartygsägare som befinns skyldig till olyckan ersättningsskyldig för den fulla 
kostnaden för räddningsarbetet. 

Gällande gränser för kompensation till ett passagerarfartygs passagerare jämför
Lindberg därefter med värden på ett statistiskt liv framtagna i EU-projektet 
UNITE. Dessa värden är framtagna genom att fråga individer om deras
betalningsvilja för att sänka riskerna för dödsfall respektive svåra personskador. 
Jämförelsen visar att max kompensation till enskild passagerare utgör 5 % av 
riskvärdet för dödsfall, 30 % av riskvärdet för svåra personskador och upp till fyra 
gånger värdet för kostnaden av mindre allvarliga personskador. 

Fartygskollisioner med andra objekt och kollisioner mellan fartyg är två
olyckstyper där distansbaserad prissättning i teorin61 bör tillämpas. Det kan
konstateras att fyra dödsfall inträffade i samband med kollisionsolyckor med
andra objekt. Om risk-elasticiteten för singelolyckor är konstant, dvs. E=0, och att 
endast den systemexterna kostnaden är relevant att ta i beaktning visar Lindbergs
beräkningar att den externa kostnaden i samband med de fyra dödsolyckorna och 
en personskadeolycka under 1998 uppgår till 0,4 miljoner €. Det är ca 0,4 % av 
det som tas in av farledsavgifterna under ett år, eller utslaget per fartygsanlöp 
motsvarar det strax över 3 € per anlöp till svensk hamn. En kostnad som i 
sammanhanget kan anses vara negligerbar62.

59 Svensk lagstiftning på området är en direkt översättning av de internationellt gällande reglerna.
60 Som nämnt ovan finns en internationell oljeskadefond, IOPC Fund, vilken kan användas som
källa för kompensation till skadedrabbade utöver det som fartygsägaren är skyldig att betala.
61 Se även appendix 4 nedan.
62 Kostnadsbeloppen per fartygsanlöp finns ej med i Lindberg (2002) utan är beräknade av
författarna och baseras på 130 000 årliga fartygsanlöp, vilket enligt anlöpsstatistik ur SCB (1999)
var 1998 års värde avrundat till närmsta 10 000-tal.
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Om den enligt gällande regler maximala kompensationen per passagerare63

tillämpas ökar, enligt Lindbergs beräkningar, den externa kostnaden till 
5,4 miljoner €. Det är liktydigt med ca 5 % av det årliga farledsavgiftsuttaget eller 
utslaget per fartygsanlöp strax över 40 € per anlöp. Inte heller det är en kostnad 
som är särskilt betydelsefull satt i sitt sammanhang. Under 1998 inträffade ingen
kollisionsolycka som resulterade i dödsfall eller personskador. Motsvarande
beräkningar för externa kostnader vid kollisionsolyckor med andra fartyg är därför
inte möjliga att beräkna med detta datamaterial. Dessutom utgör dessa olyckor
endast ca 10 % av det totala olycksantalet, vilket betyder att det är ett tämligen
litet antal olyckor räknat i absoluta tal.

Lindberg noterar att hans analys inte inkluderar externa kostnader för 
oljeutsläpp i samband med olyckor samt riskanalys för svårare olyckor med mer 
katastrofala konsekvenser. Modellen resulterar i att för denna typ av olyckor får 
begränsningarna i kompensationsskyldighet vid en olycka till följd att storleken på 
externaliteten ökar. 

När det gäller oljeutsläpp och annat som ingår i c-komponenten i Lindbergs 
modell visar figur 4.1 ovan schematiskt hur kostnaderna för dessa externaliteter 
kan monetariseras. Den schematiska värderingsmetoden följer samma princip som
den ovan beskrivna avseende utsläpp till vatten, men med skillnaden att det är
olyckan som initierar kedjan. 

I en proposition från 1988 (prop. 1987/88:50, bilaga 1.4) presenteras några 
marginalkostnadsberäkningar för sjöfart. Det som där benämns totala avgifts-
relevanta olyckskostnader beräknas till ett värde på 0,8 Mkr per år, vilket 
motsvarar ett genomsnittligt värde på ca 1 öre per ton tillkommande gods. En 
kostnad som kan anses försumbar.

Grigalunas et al. (2000) försöker ta ett helhetsgrepp om hur finansiering av 
olycksförebyggande åtgärder, insatser vid olyckor och kontrollverksamhet av 
framförallt olyckrelaterade utsläpp bör utformas. Analysen sker utifrån
förutsättningar som i första hand är giltiga för förhållanden i Malaccasundet och
dess närhet. Finansieringsformer till skadedrabbade på grund av olyckor 
diskuteras också. Grigalunas et al. (2000) anser att det geografiska område
analysen gäller är angeläget att penetrera därför att sundet är oerhört hårt trafikerat 
med över 80 000 genomfarter per år, varav 32 000 oljetankers. I sundet inträffade
under perioden 1978 till 1994 476 olyckor varav 98 var med tankfartyg. Detta är 
en för näringssjöfarten hög siffra i ett så geografiskt begränsat område.

Grigalunas et al. (2000) utvärderar/diskuterar fyra medel för att reducera dessa 
olyckstal för området. Olyckspreventiva åtgärder tas upp. Det handlar om
lotsplikt, navigationshjälpmedel, VTS (Vessel Traffic Systems) alternativt MEH
(Marine Electronic Highway)64, för det andra räddningssystem i händelse av 
olycka, kompensationssystem för olyckdrabbade vilka i första hand bör 
finansieras av sjöfarten. Detta för att skapa ytterligare incitament för
implementering av olycksförebyggande åtgärder av sjöfartsnäringen själv. Det 
fjärde medlet som diskuteras av Grigalunas et al. (2000) är införande av 
mottagningsanläggningar i hamn för fartygsgenererat avfall och även system som
uppmuntrar användningen av dem.

63 Det betyder en ersättning på 64 399 € per passagerare.
64 MEH fyller i princip samma funktion som VTS, men anses av Grigalunas et al. ha vissa fördelar
när det gäller systemens tillförlitlighet. Systemens uppgift är att tillhandahålla trafikinformation i 
syfte att förebygga olyckor och köbildning etc.
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Utvärderingen i rapporten görs utifrån fem kriterier: ekonomisk effektivitet, en 
rättvisedimension65, transaktionskostnader, incitamentsgrad, dvs. vilket genom-
slag reformer får i förändrat beteende och slutligen hur pass politiskt 
genomförbara de olika åtgärderna bedöms vara. För det sistnämnda nämns att en 
enkel princip bör gälla, nämligen att desto fler länder som ska utforma, förhandla
om och skriva på konventioner ju större är utmaningen, dvs. svårigheterna att 
implementera politiska åtgärdsprogram ökar. Artikelns diskuterade åtgärder följs
egentligen inte av någon ekonomisk analys/utvärdering. Istället efterlyser 
författarna en fortsättning med ”objektiva mikroekonomiska studier”66.

Den samlade bedömningen av Grigalunas et al. (2000) är att i Malaccasundet 
uppstår betydande kostnader till följd av i första hand fartygsolyckor, men även 
sjöfartens övriga utsläpp till vatten bedöms kosta en del. Detta till skillnad från
den bedömning Eriksson (2001) gör. Gällande Östersjöregionen och Sveriges 
farvatten gör Eriksson (2001) bedömningen att sjöfartens externa olyckskostnader 
är mycket små. Erikssons bedömning grundas dock inte på någon genomgång av 
sjöfartens olyckskostnader i egentlig mening, men hans slutsats är ändå att det inte
finns något akut behov av implementering av avgifter på maritima olycksrisker. 

Inom containersjöfarten finns ett problem av något annorlunda slag som reser
frågan var prissättning bäst sker eller snarare vem som bör avgiftsbeläggas.
Containers som transporteras på haven packas ofta långt ifrån dem som normalt
betraktas som sjöfartens aktörer. Slarv av olika slag i samband med packning 
förekommer. Detta i sin tur kan i sig självt leda till olyckstillbud. Rimligen borde 
det då vara detta slarv som i första hand bör prissättas. Om ett system upprättas 
där sjöfartens aktörer prissätts för de olyckskostnader som slarvet medför kommer
de troligtvis att vilja kompensera de ökade kostnaderna genom att på något sätt 
styra eller ekonomiskt påverka de som packar containers. I detta läge blir det då 
naturligt att söka efter en ”mekanism” som gör det möjligt att skilja ”slarvarna”
från de som inte slarvar vid packning och stuvning av containers, vi har med
andra ord ett ”adverse selection” problem.

Vid ”adverse selection” föreligger asymmetrisk information i relationen mellan
två parter, t.ex. en köpare och en säljare. Ett klassiskt exempel, som i mycket hög 
utsträckning liknar den beskrivna situationen för containertransportmarknaden, är 
en öppen marknad för sjukförsäkringar. På denna marknad kan förutsättas en 
genomsnittlig risk för hälsoproblem av olika slag hos befolkningen/försäkrings-
tagarna, men att denna risk varierar mellan individerna i populationen. Vidare är 
det rimligt att tro att varje individ har bättre information om den egna
hälsan/hälsoläget och de eventuella hälsorisker denne utsätter sig för än vad 
försäkringsbolaget har vid tidpunkten när ett försäkringskontrakt mellan parterna 
ska upprättas. Frågan kan ställas vad följderna blir med dessa förutsättningar ifall 
försäkringsbolaget väljer att sätta försäkringspremier för att nå break-even under 
beaktande av den genomsnittliga risken (vilken förutsätts vara allmän
information). I detta läge kommer enbart individer som själva vet med sig att de 
har en riskbild som ligger över den genomsnittliga att teckna försäkring. Dessa
individer kommer att uppfatta försäkringen som ”prisvärd”. Individer med låg 
riskprofil, mer precist samtliga som har lägre risk än genomsnittet kommer att 
uppfatta försäkringspremien som för dyr och därför välja att inte teckna någon 

65 Kort innebär den att den som förorenar betalar och den som drabbas av skador till följd av 
olyckor erhåller ersättning.
66 Vår översättning av ”objective micro-economic studies”. 
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försäkring. Följaktligen kommer den genomsnittliga hälsorisken för dem som 
faktiskt väljer att teckna försäkring att vara högre än den genomsnittliga
hälsorisken för populationen som helhet. Detta i sin tur kommer att leda till att
försäkringsbolaget kommer att gå med förlust vid ett försäkringssystem som det 
beskrivna. Resultatet blir således att individerna väljer utifrån den egna riskbilden 
om de ska teckna försäkring eller inte. Utfallet, som beskrivet ovan, av detta val 
motverkar försäkringsbolagets försäkringslösning. Detta pga. att jämviktspriset på
försäkringspremien egentligen borde vara högre för att bära kostnaderna för 
utbetalningarna till försäkringstagarna. Med dessa förutsättningar är det därför 
svårt att uppnå ekonomisk effektivitet. Notera att situationen som beskrivs gäller 
för en situation före det att försäkringsavtal tecknas, alltså innan köpare och 
säljare faktiskt har gått in på marknaden. I detta läge är skillnaden mellan
försäkringsgivarens och försäkringstagarens information om hälsotillståndet alltid
större än när parterna har börjat agera med varandra på marknaden.

I likhet med hälsoförsäkringsexemplet kan det förutsättas att det på
containertransportmarknaden finns en genomsnittlig risk för slarv vid packning av
containers, men att denna risk varierar mellan olika aktörer som packar dessa.
Likaså är det rimligt att tro att aktörerna som packar och stuvar containers har 
bättre information om i vilken grad de slarvar än vad sjöfartens aktörer har. 
Ponera nu att sjöfartsaktörerna prissätts för kostnader slarvet medför och att de 
vill föra dessa kostnader vidare genom att ta ut högre priser för container-
transporterna. Vad blir då konsekvenserna ifall prissättningen sker med
utgångspunkt från den genomsnittliga risken för slarv? Samtliga kommer
naturligtvis att anse prisuppgången vara kostsam och att en minskning av den 
egna efterfrågan därför kan bli aktuell. Det är också tänkbart att de som slarvar 
mindre än genomsnittet drivs till ökat slarv eftersom det kan vara ett medel att 
kompensera för kostnadsökningen och samtidigt dra nytta av försäkringssystemet.
Resultatet av detta blir att den genomsnittliga risken för slarv ökar, vilket i sin tur
medför att sjöfartsaktörerna kommer att få ytterligare kostnader förmedlade via 
prissättningen av dessa för olyckskostnader. Under förutsättning att storslarvarna
inte minskar sitt slarv ger prissättningen det perversa resultatet att det totala
slarvet ökar och därmed också kostnader för detta. 

4.4 Implementering av marginalkostnadsbaserade 
avgifter

Syftet med det ovan presenterade är att beskriva kunskapsläget avseende 
problematik som motiverar marginalkostnadsbaserade avgifter på sjöfartens
externa kostnader och frågor inriktade på hur prissättningen bör utformas. Givet är 
att regelverket med internationella konventioner m.m. påverkar förutsättningarna 
för implementering av marginalkostnadsbaserade avgifter för sjöfart. I detta 
avsnitt diskuterar vi möjligheter och förutsättningar för implementering av en ny
avgiftsregim.

I ett svenskt perspektiv bör det i detta sammanhang nämnas att avseende 
luftfarten och sjöfarten gäller andra spelregler avseende kostnadstäckning av 
infrastrukturen. Sjöfartsverket har, till skillnad från både Banverket och 
Vägverket, ett krav på full kostnadstäckning för sin verksamhet. Detta finansieras 
via avgiftsuttag från sjöfartsnäringen på det sätt som beskrivits ovan. Dessa
avgifter är inte marginalkostnadsbaserade i egentlig mening. Istället bör de 
betraktas som beräknade genomsnittskostnader där en betydande avgiftsutjämning
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t.ex. mellan olika farleder i landet äger rum. Implementering av marginal-
kostnadsbaserade avgifter inom sjöfarten förutsätter därför en i grunden 
reformerad avgiftsmodell. Olika tillämpningar finns därvidlag varav en del
uppfyller kravet på kostnadstäckning medan andra inte gör det. Ovan diskuterades 
pristeori avseende detta. 

Som noteras ovan innehåller dock det nuvarande svenska avgiftssystemet ett 
marginalkostnadsprissättningsinslag i så motto att en differentiering sker via en
miljödifferentierad del av farledsavgiften.

Ändringar i nuvarande nationella regler och institutioner utan internationell 
uppslutning resulterar som regel i begränsad inverkan och kan i vissa fall leda till 
ej önskvärda effekter67. För en mer långtgående implementering av marginal-
kostnadsprissättning finns det alltså ett behov av internationell samordning. På 
internationell basis är det som nämnts FN-organet IMO som fungerar som fora för
detta. Berättigade att delta där är samtliga nationer med egna handelsflottor. Desto
fler länder som ska samordnas ju svårare är det rimligtvis att överenskommelser
uppnås. Med anledning av detta behandlas nedan ett urval EU-rapporter vilka 
genomgående i något hänseende tar upp frågor kring marginalkostnadspris-
sättning. Syftet med detta är att belysa möjligheterna till ändring av regelsystemet
inom EU-områdets sammantagna territorialhav eller om dylika geografiska 
begränsningar inte bedöms vara en framkomlig väg för implementering av nya 
regelsystem. Ännu mindre samordning är nödvändig om endast den nationella 
sjöfarten betraktas i lagstiftningen. Trots att unilaterala regeländringar riskerar att
ge marginella effekter diskuterar vi kortfattat av nämnt skäl frågor avseende regler 
och avgifter begränsade till den nationella sjöfarten alternativt sjöfarten på det
egna territorialvattnet.

4.4.1 Internalisering av sjöfartens externa kostnader generellt
I den tidigare nämnda rapporten av Kågeson (2000) framkommer att kostnaderna 
för Sjöfartsverkets tjänster i termer av lotsning och isbrytning är tämligen små i 
relation68 till sjöfartens kostnader för emissioner av CO2 och NOX, SOX och VOC.
Kågeson konstaterar att nuvarande avgiftssystem är framtaget för att primärt
finansiera Sjöfartsverkets kostnader för farleder, lotsning och isbrytning fullt ut.
Med detta i åtanke föreslår Kågeson (2000) att det så långt som möjligt är 
angeläget att differentiera avgifterna mot fartygens utsläpp av luftburna 
emissioner69 och noterar att desto fler länder som är anslutna till systemet ju större 
chans för framgång när det gäller bränsleeffektivisering och utsläpp. Ett 
unilateralt genomförande riskerar att leda till att fartyg med höga utsläpps-
kostnader undviker svenska hamnar och istället går till hamnar i vårt närområde.

Kågeson (2000) ser en möjlighet i att öka den nuvarande differentieringen av
den bruttoregisterbaserade70 delen av farledsavgiften, samtidigt som också den 
varurelaterade delen differentieras för skillnader i emissioner. Kågesons 
motivering till detta är att den senare avgiftsdelen tas ut på alla anlöp till skillnad
från den del som baseras på fartygens dräktighet. Som nämnts ovan finns för den 
senare avgiftsdelen ett tak på hur många anlöp för ett enskilt fartyg som avgiften
årligen kan tas ut. Detta använder Kågeson som motivering till att den 

67 Se avsnittet som refererar Kågeson (2000) nedan.
68 Vilket kan ifrågasättas med tanke på resultat som redovisas i Hämekoski et al. (2002).
69 Olyckor och utsläpp till vattnet nämns inte.
70 Se ovan i avsnittet om nuvarande regler och prissättning av farleder.
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bruttodräktighetsbaserade avgiftsdelen skulle vara sämre än den varurelaterade på 
att återspegla marginalkostnaderna.

Det finns skäl att fundera mer över detta. För det första är varudelen helt 
knuten till hur mycket gods som lastas eller lossas vid ett enskilt anlöp. Låt oss ta 
ett exempel, vilket kanske är övertydligt och något orealistiskt, men vi tar upp det 
för belysa avgiftsdelens relevans för internalisering av avståndsrelaterade externa
kostnader orsakade av fartygstrafik och problemet med att få varuavgiftsdelen att 
fånga detta. För avgiftsuttaget spelar det ingen roll om det är ett segelfartyg på 
tolv meter som lossar ett ton gurka eller om exakt samma last är det enda som
lossas vid ett anlöp med ett bulkfartyg med en bruttodräktighet på 350 000 
dödviktston. Det finns dock skäl att tro att de miljörelaterade externa 
marginalkostnaderna är betydligt högre för det senare fartyget än för det 
förstnämnda. Som proxy för dessa kostnader torde, förutsatt det inte föreligger
någon begränsning i antalet årliga anlöp det gäller för, den bruttodräktighets-
baserade delen fungera bättre.

Ytterligare ett skäl, enligt Kågeson (2000), till en differentiering av den 
varurelaterade delen är att en sådan differentiering ”sänder en tydligare signal till 
varuägarna vilka får större anledning än idag att vid val av rederi överväga 
fartygens miljöegenskaper”. När det gäller att överföra information om fartygens 
miljöegenskaper till uttagna avgifter borde det vara angeläget att låta en avgiftsdel
avspegla tidskostnader och en del distanskostnader och låta ett index, i stil med
Kågesons idé, över det individuella fartygets miljöegenskaper av olika slag fånga
båda dessa dimensioner på marginalkostnader för miljöexterna effekter. Detta
istället för att låta prissättningen av den externa miljörelaterade marginal-
kostnaden baseras på hur mycket som råkar lossas eller lastas vid ett givet anlöp. 

Som nämnts i avsnitt 3.4 är Kågeson (1999) i huvudsak inriktad på sjöfartens
utsläpp till luft av svavel- och kväveoxider. Rapporten tar sin avspark i 
omfattningen av dessa utsläpp, vilka miljöproblem de orsakar, vilka nivåer 
utsläppen måste ner till för att det som bedöms vara kritiska nivåer ej skall 
överstigas. Medel för att reducera utsläppen och åtgärder som vidtagits av IMO
via sin ”Marine Environment Protection Committee” och MARPOL-
konventionen tas också upp i rapporten. Det svenska farledsavgiftssystemet och 
vissa svenska hamnars miljörabatter beskrivs och även andra Östersjöstaters
avgifter på motsvarande områden tas upp71. Därvidlag kan nämnas att även om
Sverige varit något av ett föregångsland när det gäller miljödifferentierade
avgifter för sjöfarten, håller system med liknande ambitioner på att införas i en del 
andra länder, framförallt i Östersjöregionen. Kågeson behandlar även EU’s Grön- 
och Vitböcker avseende avgifter för infrastrukturnyttjande och transporters 
externa kostnader. Några skäl till varför det är angeläget med internationellt
enhetliga regel- och avgiftssystem tas upp av Kågeson (1999). Ett som är av 
väsentlig betydelse oavsett vilken typ av sjöfartsrelaterat utsläpp det rör sig om är
det faktum att varje enskild nation är fri att reglera och prissätta den sjöfart som 
trafikerar dess egna territorialvatten, men inte för dess rörelser, åtgärder eller
utsläpp utanför det egna territorialvattnet.

Ett annat problem som också identifieras av Kågesson är att ifall ett land
ensidigt implementerar t.ex. ett förbud mot eller avsevärt högre taxa på 
högsvavlig olja jämfört med lågsvavlig så kan situationen uppstå att den 

71 Sjöfartsverket (1999) rekommenderas för en bredare beskrivning av olika avgiftsregimer som
tillämpas inom Östersjöregionen.
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internationella sjöfarten har problem med att hitta lågsvavlig bunkerolja i andra 
delar av världen, vilken hellre tankarna skulle fyllas med inför seglatsen till landet 
med förbudet eller den höga avgiften. Det kan leda till ”perversa” effekter som att 
det aktuella fartyget istället går till ett alternativt angränsande land, vilket inte
tillämpar lika hårda regler. Därifrån skeppas lasten med lastbil till det egentliga
destinationslandet. Transporten blir möjlig, alternativt totalt sett billigare, för
varuägaren jämfört med att gå till destinationslandet direkt med fartyget, men
utsläpp av i det här fallet svavel blir kanske högre och de totala emissionerna från 
transporten blir med största säkerhet högre. Ett annat problem med unilateral
lagstiftning på området är att den kan bli mycket kostnadsineffektiv som
miljöåtgärd om den appliceras också på den internationella sjöfarten. Exempelvis
kan en lag som kräver installation av NOX reningsutrustning på fartyg som
trafikerar det egna territorialvattnet förväntas resultera i detta. För ett fartyg i 
internationell trafik kanske 90 % av utsläppen NOX sker i vatten där utsläppen är i 
det närmaste betydelselösa ur försurningssynpunkt. Samtidigt, är åtminstone idag, 
denna typ av utrustning mycket dyr att installera på fartyg. Den reduktion som 
därmed uppnås i områden där det har betydelse, sker därför till ett mycket högt 
pris. Ett annat problem med reglering kan vara att om krav ställs på befintlig 
utrustning i samtliga fartyg som trafikerar ett givet vattenområde så blir för den
äldre delen av fartygsflottan den rening som uppnås under dessa fartygs 
återstående livslängd mycket kostsam. Kågeson (1999) konstaterar med anledning 
därav att mer flexibla styrmedel är att föredra. 

Sjöfartsverket fick 1990 i uppdrag av regeringen att utreda sjöfartens
miljöpåverkan och komma med förslag på medel för att komma till rätta med de 
identifierade problemen. Först kan konstateras att Sjöfartsverket (1990) ansåg att 
tiden ej var mogen för en implementering av miljöavgifter för sjöfarten. Därför
avstyrktes ett fortsatt nationellt arbete med miljöavgifter för sjöfarten i någon
form. Istället ansågs att ett avvaktande på en möjlig internationell utveckling av
fartygsindividuella miljöindex och sjöfartens egna lösningar vara bättre, vilket
också Sjöfartsverket föreslog regeringen i rapporten. 

Administration, avvägning av avgifternas storlek(ar) och kontrollverksamhet
pekas i rapporten ut som ”näst intill oöverstigliga problem”. Frågan ställs hur 
avgiftsunderlaget ska definieras. Det noteras att Sverige endast är berättigat att 
utfärda bestämmelser som gäller för det svenska territorialvattnet. Frågan ställs
om åtgärder då kan bli verkningsfulla. Vissa juridiska aspekter nämns och ett 
behov av ökad kontrollverksamhet av olika slag anses överhängande. Det senare 
kan om finansiering inte sker på annat sätt leda till behov av ökat avgiftsuttag, 
vilket i sin tur ökar kostnaderna för svensk export och import.

De administrativa problemen handlar främst, enligt Sjöfartsverket (1990) om 
att avgiftsuttag som på något sätt ska leda till miljöförbättrande åtgärder från
sjöfartens sida bör bygga på individuell miljöklassificering av fartygen. Den 
måste ta hänsyn till fartygens maskineri, övriga utrustning och emissionsbild. Med 
anledning av detta hävdar Sjöfartsverket att ett sådant system skulle innebära ”ett
mycket tungt åtagande i fråga om administration och tillsyn”. De ser dock en 
möjlighet i ett system av detta slag där ett individuellt miljöindex skapas för varje
enskilt fartyg och att det tillämpas internationellt genom att klassificerings-
sällskap72 eller andra internationellt godtagna organisationer bildar och sköter 

72 Vilket existerar inom sjöfarten.
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systemet. Detta miljöindex skulle sedan kunna, enligt Sjöfartsverket (1990), ligga 
till grund för miljödifferentierade avgifter i hamnar och/eller farleder. 

4.4.2 Datatillgång och kostnadsberäkningar 
Det har inte kommit till vår kännedom att kostnadsberäkningar för sjöfartens
utsläpp till vatten genomförts. När det gäller data har SMHI ett omfattande 
datamaterial för Sveriges närområde, vilket möjliggör beräkningar av det tre 
första stegen i beräkningskedjan ”emissioner-halter-exponering-effekter-
värdering”73. Därutöver finns, vad vi förstått, studier gjorda avseende 
exponerings-effektsamband för vissa typer av marina miljöer. Vi bedömer därför 
att den svagaste länken i kedjan för Sveriges närområde är modellering av 
”effekter-värdering” steget.

73 Se även Appendix 5.
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5 Diskussion och förslag på fortsatt forskning 
Vi har i det ovanstående försökt ringa in kunskapsläget avseende 
marginalkostnader och prissättning. Problemen kan läggas på några olika nivåer 
såsom politiska mål, regelverk och styrning samt grundläggande forskning.
Kunskapsläget varierar på de olika nivåerna och i det följande är vår avsikt att 
lyfta fram de kunskapsluckor, outforskade områden, vi tror oss ha identifierat och 
anser vara mest angelägna. På vissa områden finns forskning idag, men arbete 
återstår för att kunskapsläget ska kunna anses så gott att ytterligare forskning inte
krävs. Vi delar upp de angelägna forskningsområden i tre delområden – hamnar,
värderingsstudier av externa effekter och konsekvensanalyser av geografiskt 
begränsad implementering av marginalkostnadsprissättning.

5.1 Hamnar 
Ett grundläggande problem avseende implementering av marginalkostnadspris-
sättning av hamninfrastrukturen är de luckor som finns i och med nuvarande 
datafångst. Nuvarande regelverk och institutionella förhållanden, både i Sverige 
och internationellt, ställer inga krav på hamnarna att samla in nödvändiga data för 
marginalkostnadsberäkningar. Nuvarande system medför att det saknas incitament
för dem att samla in nödvändiga data. En forskningsfråga är således att försöka ta 
reda på hur incitament kan skapas så att data för marginalkostnadsberäkningar kan 
genomföras. Med mindre än att detta sker kommer implementering av marginal-
kostnadsprissättning för nyttjande av hamninfrastruktur förbli en utopi. 

Även om incitament skapas vilka medför insamling av nödvändiga data 
säkerställer inte det att marginalkostnadsbaserade avgifter införs. Det finns
således ytterligare en incitamentsfråga, nämligen givet att nödvändiga data finns 
vad krävs för att hamnarna, givet ägarskapet, själva ska anse att marginal-
kostnadsbaserade avgifter utgör bästa prissättningsstrategi.

Syftet med marginalkostnadsprissättning är i grunden att de är 
samhällsekonomiskt optimala. Om prissättningen av infrastrukturen ska baseras 
på samhällsekonomiska kriterier bör även investeringar i denna ske utifrån samma
kriterier. Givet detta hur ska en CBA för hamninvesteringar utformas så att 
marginalkostnadsprissättning av nyttjandet återspeglar samhällsekonomiska
kriterier. Precis som i fallen med datainsamling och val av prissättningsstrategier
finns även avseende investeringsanalyser med hjälp av CBA en 
implementeringsfråga att lösa. Återigen ska konstateras att regelverk, övriga 
institutionella förhållanden och ägandeformer är betydelsefulla för formerna vid
implementering.

5.2 Värdering av externa effekter 
Som vi konstaterat ovan finns idag beräknade utsläppsvärden för olika utsläpp till 
luft. Det pågår även fortsatt forskning på området. Resultaten av denna forskning 
kommer troligtvis bli tillämpbara vid implementering av marginalkostnads-
baserade avgifter på sjöfartens utsläpp till luft. Såvitt vi kunnat se finns det inte 
någon motsvarande forskning för sjöfartens utsläpp till vatten och erosionsskador. 
Trots detta har frågeställningen tonats ner i de politiska utredningar vi tagit del av. 
Vi frågar oss om det är en förhastad bedömning och anser att frågan åtminstone
bör lyftas upp på dagordningen och belysas genom grundläggande värderings-
studier och först därefter eventuellt avfärdas från agendan. 
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De studier vi efterlyser är distans-, tids- och fartygs-/fartygsindexbaserade
kostnadsfunktioner för fartygens utsläpp till vatten. Dessa bör grundas på 
värdering av miljökostnader av olika slag till följd av utsläppen och av 
erosionsskador på stränder och grunda vattenområden. De utsläpp vi bedömer det 
mest angeläget att fokusera på är tungmetaller från fartygens bottenfärger och 
eventuellt oljeutsläpp i samband med olyckor i den mån externa kostnader för
dessa utsläpp inte internaliseras via det nuvarande systemet med den 
internationella oljeskadefonden.

De externa kostnaderna till följd av nämnda utsläpp torde variera beroende på 
var rumsligt utsläppen sker. Det kommer att bli nödvändigt med värderingsstudier 
för olika typer av farvatten såsom inre vatten och hamnar, farleder in till hamn
samt öppen sjö. Studier av detta slag kommer att visa på två saker. För det första 
om de externa kostnaderna av nämnda utsläpp är så små att de kan negligeras i 
marginalkostnadsprissättningssammanhang. För det andra om kostnaderna ej kan 
anses vara negligerbara, är det i sådana fall angeläget med ytterligare
differentiering i den rumsliga dimensionen.

5.3 Effekter av global, europeisk och nationell implemen-
tering av marginalkostnadsprissättning 

Implementering av marginalkostnadsprissättning på global nivå förutsätter
internationell koordination, vilken i praktiken verkar vara svår att uppnå. 
Samtidigt förs diskussioner som visar på ett intresse inom vissa regioner/länder 
för rumsligt mer begränsade implementeringsförsök. Som vi har varit inne på 
tidigare kan det vara förknippat med vissa avigsidor. Det kan därför vara 
intressant med samhällsekonomiska analyser för rumsligt begränsade 
avgiftsområden. Dessa analyser bör grundas på CBA’s vilka jämför nuläge med
ett alternativt scenario baserat på samhällsekonomisk marginalkostnads-
prissättning. Studier av detta slag förutsätter bl.a. efterfrågeanalyser och
bedömningar av internationella handelsmönster. Resultatet av en CBA av detta
slag visar summan av det samhällsekonomiska värdet med optimala
utsläppsnivåer från sjöfarten inom området där avgifterna tas ut vägt mot
eventuella snedvridande effekter på ekonomin vilka följer av den rumsligt
begränsade implementeringen. Snedvridande effekter kan uppkomma både inom
och utom regionen där avgifterna tas ut. 

5.4 Marginalkostnadsberäkningar för lotsning och 
isbrytning

Som nämnts ovan måste fartyg vid mindre än ett givet antal årliga angöringar i en 
specifik svensk hamn ta lots under insegling till hamn. Lotshjälp måste därför 
betraktas som en del av sjöfartens infrastruktur. Kostnaderna för lotshjälp belastar 
både Sjöfartsverket, som står för servicen, och fartyget/redaren som angör svensk 
hamn. Vid sidan av eventuella avgifter uppstår trafikantkostnader pga. att 
upphämtning av lots kostar i tid, vilken pga. eventuell köbildning kan variera i 
storlek. Att beräkna både Sjöfartsverkets och trafikanternas marginalkostnader i 
samband med lotsning är en fråga för framtida forskning. 

När det gäller implementering av kortsiktig marginalkostnadsbaserad
prissättning av isbrytning konstateras ovan att det är en fråga om ett politiskt 
ställningstagande som påverkar nuvarande regionalpolitik. Sjöfartsverkets 
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databaser innehåller nödvändiga data för beräkning av kortsiktiga avgiftsrelevanta
marginalkostnader för verksamheten. I det fall Sjöfartsverkets regionalpolitiska
åtagande förändras är det av intresse att dylika marginalkostnadsberäkningar
utförs och i detta läge en betydelsefull forskningsfråga. Att beräkna de ovan 
nämnda trafikantkostnaderna i samband med isbrytning är därmed också av 
intresse liksom hur dessa bör hanteras i prissättningshänseende.
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Härledning av E; elasticiteten av totalkostnaden
med avseende på trafikvolymen 
Formel (8) i kapitel 2 erhålls genom en omformulering av formel (1), där den 
tredje termen utelämnas, samt genom införandet av följande kostnadselasticiteter:

==
TC
Q

dQ
dTCE elasticiteten av totalkostnaden med avseende på trafikvolymen

==
prod

prod
prod TC

Q
dQ

dTC
E elasticiteten av totala producentkostnaden m.a.p. på

trafikvolymen

==
user

user
user TC

Q
dQ

dTC
E  elasticiteten av totala användarkostnaden m.a.p. på 

trafikvolymen

Genom att ingnorera MCext i formel (1) kan vi skriva om den prisrelevanta 
marginalkostnaden enligt:

useruserprodproduser
user

user
prod AC1)(EACEAC

AC
Q

dQ
dAC

MCMC -+=+=

Där (Euser - 1) = e. Eftersom E är den vägda summan av Eprod och Euser enligt, 

,
AC

AC
E

AC
AC

EE user
user

prod
prod +=

kan vi substituera E för Eprod och Euser i MC-uttrycket på följande sätt: 

MC = E (ACprod + ACuser) - ACuser

Genom att dividera båda leden med ACprod erhålls slutligen formel (8): 

1)(E
AC
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E
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CBA för hamninvesteringar
Hur bör en CBA för hamnar se ut? Ursprungligen användes CBA uteslutande
inom vägväsendet, senare implementerades CBA även som verktyg för 
nyinvesteringar inom järnvägssektorn. Men CBA har sällan eller aldrig använts 
vid hamninvesteringar. För svensk sjöfarts del har det troligen sin orsak i att 
hamnarna har kommunala eller privata ägare och att investeringar i 
hamninfrastruktur därför inte sker genom statliga medel utan genom kommunala
eller privata medel.

Då hamnväsendets organisation till sin natur är starkt decentraliserad leder detta 
till att prissättningen inom sjöfarten skiljer sig markant från de övriga tre 
transportinfrastruktursystemen. Eftersom prissättningen inom hamnväsendet är fri 
har detta lett till stark prisdifferentiering, såväl geografiskt som mellan godsslag. I 
Sverige har enda tumregeln varit att prissättningen sker inom ramen för ett
företagsekonomisk fullt kostnadstäckningskrav. Mot bakgrund av detta verkar en 
företagsekonomisk CRA ligga närmre till hands när ägarna diskuterar 
investeringar i hamninfrastrukturen. Varför skulle ägarna vilja nyttja CBA som 
verktyg för sin investeringskalkyl? Frågan är relevant och problematiken har 
belysts av Godstransportdelegationen (SOU 2001:61). De påpekar att 
införlivandet av marginalkostnadsprissättning i svenska hamnar kan vara 
problematisk i de fall staten inte är ägare av infrastrukturen. För att kommunerna
ska förmås byta till ett gemensamt avgiftssystem för transportslagen, i vilket
externa effekter är internaliserade, måste kommunerna ges en morot.
Godstransportdelegationen menar att kommunerna i så fall ska få ta del av den del
av de samlade intäkterna som härrör från externa effekter. 

I ett försök att konkretisera problemet kan sägas att skillnaden mellan en
företagsekonomisk CRA och en samhällsekonomisk CBA beror av att de har två 
olika mål att uppfylla. En CRA försöker maximera producentöverskottet, medan
en CBA försöker maximera skillnaden mellan totalnytta och totalkostnad (dvs
maximera producent- och konsumentöverskottet + summan av de externa 
effekterna. Den stora skillnaden mellan CRA och CBA ligger emellertid inte i att 
den senare internaliserar de externa effekterna i kalkylen utan skillnaden ligger 
snarare i att CBA inkluderar konsumentöverskottet i kalkylen. En
infrastrukturinvestering leder ofta till stora kostnadsbesparingar för
kunderna/nyttjarna av tjänsten och detta utgör då en betydande pluspost i en CBA.

Bäckelid (2001) anför tre skäl till att CBA skulle kunna vara ett bra sätt att, vid 
sidan av en CRA, bredda beslutsunderlaget: 

1. “Är den totala investeringsvolymen i hamnväsendet den rätta, eller investeras det
för lite, eller rent av för mycket i de svenska hamnarna? Att investeringspolitiken
totalt sett skulle kunna slå fel i den ena eller andra riktningen skulle kunna förklaras
av bristen på samordning.

2. För det andra kan CBA vara ett intressant kompletterande analysredskap till
företagsekonomiska kalkyler (CRA = ”Cost-Revenue” Analysis”) för en individuell 
hamn, helt enkelt därför att målen för CBA och CRA är olika. Målet för CBA är
maximering av ”social surplus”, dvs. summan av producent- och konsumentöver-
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skottet (med bivillkoret att alla externa kostnader är internaliserade), medan målet
för CRA förenklat brukar anges som maximering av endast producentöverskottet,
eller det totala aktievärdet, när det gäller aktiebolag. Om företagsägarna i 
betydande utsträckning är kunder till företaget, kan CBA-målet vara väl så relevant
som CRA-målet. I många hamnar gäller att stora befraktare/varuägare också är
aktieägare och kommunen, som ofta är den största ägaren, kan sägas representera
kunderna/konsumenterna såväl som producenten/hamnbolaget.

3. Sist men inte minst bör det framhållas att samhällsekonomiskt sett är en riktigt
utförd CBA den enda säkra garantin för att en riktig prioritering av 
hamninvesteringarna kommer till stånd.”

Tredje punkten känns igen från Vitboken (COM (1998) 466 final) som framhåller
att investeringar i hamninfrastruktur bör ske utifrån CBA. Den första punkten är 
ytterst relevant eftersom den ger signaler om ifall hamnarna investerar i 
överkapacitet eller ej. Den andra punkten belyser betydelsen av kund-
representation i hamnstyrelser och liknande för internalisering av externa effekter.
Det är möjligt att vid en väl avvägd sammansättning av styrelser (producenter,
konsumenter/varuägare etc.) internaliseras konsumentöverskott och externa 
effekter via de investeringsbeslut som fattas där. Det finns dock skäl att tro att en i
detta avseende fullgod styrelserepresentation kan vara svår att uppnå. Om så är 
fallet är CBA en lämplig metod för att internalisera konsumentöverskott och 
externa effekter. 

Utformningen av CBA i hamnar är jungfruelig mark och det är ett problem som
hittills inte har lyfts fram vare sig i den svenska eller den europeiska debatten 
kring marginalkostnadsprissättning av investeringar i hamninfrastrukturen. Vid 
vår litteraturgenomgång har vi endast funnit en källa som behandlar frågan om hur
CBA för hamnar kan utformas.

Genom en fallstudie av Norrköpings hamn ger sig Bäckelid (2001) på uppgiften 
att försöka konstruera en CBA för hamnväsendet. Han väljer ut fem stora 
investeringar i Norrköpings hamn, som representerar var sin länk i hamnens
produktionskedja (inseglingsleder, kajer, kranar, magasin respektive ny 
vägsträcka), under perioden 1960–2000. Han studerar sedan effekterna av dessa 
investeringar samt beräknar nettonuvärdekvoten för investeringarna med hjälp av 
en egenkonstruerad CBA74.

Syftet med marginalkostnadsprissättning är i grunden att priserna är 
samhällsekonomiskt optimala. Om prissättningen av infrastrukturen ska baseras 
på samhällsekonomiska kriterier bör även investeringar i denna ske utifrån samma
kriterier. Givet detta hur ska en CBA för hamninvesteringar utformas så att 
marginalkostnadsprissättning av nyttjandet återspeglar samhällsekonomiska
kriterier. Bäckelids fallstudie som är en ex post CBA över investeringarna i 
Norrköpings hamn 1960–2000 utgör ett första steg mot att utveckla en mall för
CBA inom hamnväsendet.

74 För en fullständig genomgång av tillvägagångssättet hänvisas till Bäckelid (2001).
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Sjöfartsverkets rapport 1990

Oljeutsläpp: Enligt Sjöfartsverket (1990) är oljeutsläpp den typ av utsläpp man
arbetat längst med inom sjöfarten. Det noteras att fartygens operativa säkerhet är 
intimt sammankopplad med miljöproblemen som förorsakas av oljeutsläpp. Den 
operativa säkerhetsnivån påverkas både av teknik och tekniska system ombord på 
fartygen såväl som av dess bemanning och organisation. Det konstateras att det 
vid tiden när rapporten skrevs pågick ett internationellt utvecklingsarbete med
avsikten att förbättra den tekniska säkerhetsnivån. Med anledning därav beskrivs i 
rapporten ett antal förslag på åtgärder att driva i internationella fora såsom IMO.
De åtgärder som diskuteras är främst tekniskt inriktade och handlar om
tankventilation, fartygskonstruktion och oljetankarnas placering i fartygen samt
användande av statistiska olycksberäkningsmodeller vid konstruktionsarbete, 
lastluckors tätning, inertgaspurgingsystem och nyttjande av inurtgas som 
explosionsskydd, standardisering av fartygens manöverpaneler, OBO-fartygs 
utformning där bulkolja ej bör föras i vingtankar, policies avseende management
och bemanning av fartyg, dimensioneringsgränser för isklasscertifiering, 
utbildning av personal verksamma vid räddnings- och bekämpningsinsatser.

Spolvätska och förorenande ballastrester från tankfartyg: Brist på
mottagningsanläggningar i hamnar anses vara den primära orsaken till problemet.
Därutöver konstateras att fartyg med segregerade ballasttankar förorsakar mindre
miljöbelastning och det därför är angeläget att den tekniken används och 
vidareutvecklas. Som förslag på åtgärder behandlas därför utbyggnad av 
mottagningsanläggningar och deras tekniska utformning, effektivitet i 
hamnstatskontrollverksamheten så att tillsyn av spol- och slopvatten75 inkluderas. 
Därutöver rekommenderas att Sverige inom IMO verkar för att fjärrdetektion av
olja införs, att ballaströr endast bör tillåtas förekomma mellan ballasttankar och 
inte mellan ballasttankar och lasttankar/lastrum, att laströr endast bör tillåtas
mellan lasttankar, att ett reglemente för hur placering av hydraulrör och 
däcksgenomgångar utformas så att de blir väl åtkomliga i servicehänseende.

Oljehaltigt länsvatten: Miljöproblemen är desamma som vid andra utsläpp av 
olja. Det huvudsakliga problemet som pekas ut i rapporten avseende oljehaltigt 
länsvatten är fartygsbränslens densitet. För hög densitet minskar förutsättningarna 
för att oljeavskiljningsutrustningen ska klara uppgiften. Även på detta område
föreslås att Sjöfartsverket ska verka inom IMO. I det här fallet är inriktningen en 
höjning av oljedensiteten hos referensolja som används vid typgodkännande av 
oljeavskiljande utrustning och att denna typprovning även ska inkludera prov med
avfettnings- och lösningsmedel samt på sikt att gränsvärdet för maximal
oljekoncentration i länsvatten sänks till 15 ppm. I rapporten framförs också 
avseende oljehaltigt länsvatten att mottagningsanordningar bör byggas ut i 
”balanserad men erforderlig omfattning” och baseras på en lämplig,
kostnadseffektiv teknik samt att Sverige inom Nordsjökonferensens hägn verkar 
för att Nordsjön ska betraktas som specialområde, enligt Marpol’s definition. 

75 Fartygens tank för förvaring av lastrester, förorenat vatten m.m. kallas slop-tank. Det som kan
tömmas ur denna har vi valt att kalla slopvatten.
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Fartygens bunkringssystem: Fartygens konstruktion kan av olika orsaker leda 
till ökad risk för överbunkring. Större kapacitet i spillbackar som används vid 
bunkringsoperationer minskar risken. Därför föreslås i rapporten att Sjöfartsverket 
verkar inom IMO för att ”utformningen av bunkringssystemet i största möjliga
grad utformas så att riskerna för överbunkring minimeras”.

Hydrauloljesystem: Hydrauloljan pekas ut som en mycket negativt 
miljöpåverkande produkt. Läckage till vatten av detta uppkommer framförallt i 
samband med olyckor av olika slag. Vanligt förekommande lär vara att
däcksplacerad kranutrustning innehållande hydraulik spolas överbord vid svår 
vågbildning/överbrytande sjö samt även materialutmattning i slangar och de 
hydrauliska rördelarna. Därför föreslås återigen att Sverige ska verka inom IMO 
för att mindre miljöpåverkande hydraulolja ska tas fram (en uppgift för den 
internationella petroleumindustrin), att en marin standard för hydraulinstallationer 
utvecklas med högre miljökrav, att kofferdammar eller andra för öppna däck
lämpliga uppsamlingssystem tillskapas fartygen, att den nuvarande marina
standarden ändras så att flexibla slangar ersätts med flexibla länksystem.

Hylsolja, hjärtstockslagringar och läckage från oljekylare: Det konstateras i 
rapporten att dessa problem orsakar små skador, men att mycket enkla åtgärder 
finns som i hög grad förebygger problemen. Därför föreslås att Sverige inom IMO 
verkar för att fartygen som standard ska vara utrustade med kraftig ”ropecutter”
för att skydda propelleraxeltätningen om t.ex. en lina trasslar in sig där, att fartyg 
med stor variation i djupgåendet förses med hylsoljesystem baserade på 
differenstryckreglering mellan sjönivån och hylsoljesystemet, att hjärstockens 
automatsmörjning ska vara kopplad till styrmaskinens tillslagskontaktor, att
värmeväxlare med primär och sekundärkylsystem tas i bruk på nya fartyg76, att 
det i fartygens centralkylare ska vara möjligt att reversera strömriktningen på
saltvattensidan. Dessutom föreslås att vid hamnstatskontroll bör inspektion av
rodertrunken ske. 

Köldmedier på fartyg med kyl- och frysteknik: Det konstateras att kyl- och 
frysanläggningar är vanliga i fartygen, men att merparten av systemen innehåller 
den mindre ozonaggressiva freonföreningen HCFC 22 (R-22). De mer aggressiva 
freonvarianterna CFC-11 och 12 är vanligt förekommande i fiskefartyg och i 
passagerarfartyg i de större storleksklasserna. Av olika skäl förekommer läckage 
av kyl-/frysanläggningarnas köldmedium ut i atmosfären, varav den vanligaste 
uppges vara underdimensionerad kylvattentillförsel till dessa anläggningar. För att 
komma rätta till med dessa utsläpp föreslås att Sverige ska verka inom IMO för en 
global utfasning av kyl-/frysanläggningar med mer ozonaggressiva köldmedier än 
HCFC 22, att befintliga system omformas så risker för läckage av köldmediet
minimeras, att kylvattensystem har en kapacitet som är tillräckligt hög för god 
driftsäkerhet även i tropiska vattentemperaturer på +360C, att fartyg internationellt
ska förses med vacuumpumpar för återtagande av köldmedie i samband med
underhåll och haveri, att ”fasta strukturer inrättas” där omhändertagande och 
återvinning av köldmedie kan ske när det förorenats eller av annan anledning ej 

76 Det minskar risken för att läckage ska uppstå i hjälputrustningens oljekylare. Dessutom höjer
åtgärden generellt driftsäkerheten då den minskar risken för att saltvatten ska läcka in i delar av
kylsystemet där det kan sätta driften ur spel.
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kan användas i anläggningen, att omhändertagande av köldmedie blir obligatoriskt 
i samband med skrotning av fartyg, att ”fasta strukturer” för tillsyn och underhåll 
av mobila kyl-/frysenheter skapas och att i nyproducerade lastbärare av detta slag
endast får användas kylmedie med ozonaggressiva egenskaper mindre än eller lika 
med de HCFC 22 innehar. För att påskynda den internationella utvecklingen 
föreslås att Sverige utöver de ovan nämnda arbetsfrågorna inom IMO också 
unilateralt implementerar nämnd reglering av kyl- och frystekniken och börjar 
bedriva egen utbildning av underhållspersonal samt att Sjöfartsverket ska utöva 
tillsyn av anläggningarna på svenskregistrerade fartyg. 

Haloner i släcksystem: Halon användes i slutet av1980-talet/början på 1990-talet 
som brandsläckningsmedel i ca 50 % av handelsflottan. Ur personsäkerhets-
synpunkt har det fördelar jämfört med många andra brandsläckningsmedel, men
samtidigt är det mycket ozonaggressivt. Därför anses i Sjöfartsverkets rapport att 
halon ej ska få användas som släckmedel i framtiden. Alternativa system är som
regel mer kostsamma och utrymmeskrävande. Det föreslås i rapporten att Sverige 
ska verka inom IMO och på andra sätt både nationellt och internationellt för att en
utfasning av halon som släckningsmedel ska genomföras så snabbt som möjligt.77

Flamskyddsmedel – PBDE: Miljöproblematiken kring polybromerade
difenyletrar (PBDE) berörs kortfattat. Det konstateras i rapporten att PBDE är inte 
ett specifikt sjöfartsproblem. Det föreslås dock att Sverige ska verka för en global 
utfasning av PBDE i alla produkter där det inte är absolut oundgängligt. 

Bottenfärger – antifouling: Beväxning av fartygsskrov höjer friktionen mot det 
omgivande vattnet. Följden blir att redan en måttlig beväxning höjer 
bränsleförbrukningen drastiskt. Som verksam del i bottenfärgerna används toxiska
substanser vilka för att hålla växtligheten borta successivt läcker från skrovet. De
giftigaste bottenfärgerna innehåller organiska tributyltennföreningar (TBT). Dessa 
är bioaccumulerande och medför redan vid låga koncentrationer skador på främst
marina ryggradslösa djur. Dessa färger är inte tillåtna för försäljning i Sverige. Ett
mindre giftigt substitut till de TBT-baserade färgerna är färger som istället 
innehåller kopparföreningar som verksam beståndsdel. Färgernas sammansättning 
påverkar också deras toxitet. Färgernas läckage av giftig substans beror av detta. 
Med anledning av denna problembild föreslås i rapporten att Sjöfartsverket ska 
verka inom IMO för att bruket av organiska tennföreningar i bottenfärger globalt
ska fasas ut, att fram till dess fungerande substitutfärger med lägre toxisk nivå och
utan bioaccumulerande effekter tagits fram så ska färg som används tillåtas läcka 
max 4 microgram aktiv substans per cm2 och dygn. Därutöver föreslås att Sverige 
unilateralt ska förbjuda brukande av TBT-baserade färger på fiskefartyg och 
”undervattensstrukturer på svenskt farvatten” (inklusive bojar och farleds-
markeringar) och att det även kan bli aktuellt med ett förbud överlag. Det hävdas 
att en sådan reglering kan ”verksamt påskynda” det internationella arbetet med att 
ta fram substitut. Bland förslagen ingår även att toxiska bottenfärger generellt bör 
förbjudas för alla fartyg och båtar som i huvudsak uppehåller sig i sötvatten och 
att varvsverksamhet bör studeras så att målning, blästring och högtryckstvättning 
kan ske i slutna system för omhändertagande av färgresterna.

77 Halon som släckmedel är sedan några år förbjudet på svenskregistrerade fartyg, regeln gäller
dock ej internationellt.
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Beväxningshindrande åtgärder i kylvattensystem: Fartyg med komplexa
sjökylvattensystem med oljekylare, kondensorer samt fartyg som seglar i tropiska
eller andra näringsrika vatten får lätt problem med beväxning i kylvattenrören. 
Reduktion av kylvattenssystemets kapacitet är då ofrånkomlig. Beväxningen leder 
till ökade krav på systemets dimensionering samt flödes- och energiåtgångs-
mässigt. Därför föreslås att Sjöfartsverket verkar inom IMO med ett åtgärdspaket 
som sammantaget i stort sett nämnts ovan i samband med andra källor till 
miljöproblem orsakade av sjöfart. Utöver redan nämnda åtgärder föreslås att 
Sjöfartsverket ska verka inom IMO för att fartyg som tar till kemiska
bekämpningsinsatser i form av dosering eller klorinsatser för att hålla rent från 
beväxning i kylvattensystem ska dessa förläggas till öppet hav under gång samt att 
”chockdosering” ska tillämpas med lämpliga tidsintervall. 

Metaller, frätskydd och anoder: Offeranoder av zink eller
aluminium/magnesiumlegeringar används ofta på fartyg för att förhindra 
korrosiva förlopp på olika kritiska delar, t.ex. skydd av propeller eller 
ballasttankar. Metallutsöndringen från detta ”kan anses försumbar”. Dock kan 
anoder placerade i slutna utrymmen öka risken för fartygshaveri eftersom
anoderna bildar knallgas med hög explosionsrisk i utrymmen där den ej snabbt 
ventileras ut. Därför föreslås att Sjöfartsverket ska verka internationellt för ökad
medvetenhet om detta problem och hur det med enkla förebyggande och operativa 
insatser kan undvikas. Därutöver föreslås att Sjöfartsverket inom IMO bör verka 
för att utformningen av ballasttankarnas ventilation i nya fartyg leder till en god
ventilation av tankatmosfären. Därutöver anges några råd som verket ska 
propagera för. Det handlar om undvikande av att explosiv atmosfär uppkommer,
informationsspridning och åtgärder som bör vidtagas före svetsning i 
ballasttankar.

Spolvätska, lastrester och rengöringsvätskor i kemikalietankfartyg: Det vid 
tiden gällande internationella regelverket medgav samtransport av toxiska
produkter och livsmedel, vilket ibland kan leda till problem. Därför föreslås i 
rapporten att Sverige inom IMO’s ram sak verka för striktare regler för samtidig
transport av livsmedel och toxiska kemikalier, att inte enbart lastens kategoriklass
utan även högst klassade toxiska ämnet som ingår i den totala proceduren kring 
last och efterhantering (spolning och rengöring av tankar) ska ligga till grund för 
kraven på omhändertagandet av spolvattnet, att bruket och doseringen av kemiska
tillsatser för neutralisering av farliga lastrester utsätts för sträng kontroll så att 
kvantiteter och procedurer  tillämpas på ett tillfredsställande sätt.

Transporter av farligt gods: Miljöriskerna/problemen i samband med transporter
av farligt gods uppkommer som regel av utsläpp till följd av olyckor, t.ex.
grundstötning, kollision eller brand. I rapporten hävdas att tekniska krav som 
ställs på kemikalietankfartyg vid byggnation ligger på en hög nivå och att det 
därför inte är bifogat med ytterligare krav på förfinad teknik. Detta förväntas
endast ge en ytterst marginell effekt i relation till de insatser som skulle krävas.
Istället anses att fokus bör riktas på operativa frågor som t.ex. kompetenskrav för 
besättningar och introduktion vid nyanställningar av ombordanställda och att 
Sverige bör verka aktivt för detta inom IMO etc. 
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Detergenter: Den negativa kvalitetsutvecklingen av bunkerolja tillsammans med
fartygens storleksmässiga utveckling har resulterat i ökat behov av effektiva 
lösningsmedel för rengöring av bland annat fartygens maskinrum. Denna 
renhållning är en fråga om både god arbetsmiljö och säkerhet då brand lättare 
uppstår i rum med oljerester utspritt. Därför föreslås att Sjöfartsverket ska stödja 
arbetet med så kallade quick-separating detergents. Fördelen med dessa är att de 
ger bättre förutsättningar för oljeavskiljningsutrustningen som används för att 
separera det emulgerande länsvattnet. I rapporten nämns också att slutsatserna 
från ett arbete svenska Naturvårdsverket och kemikalieinspektionen bedrev på 
området ska ligga till grund för Sjöfartsverkets fortsatta internationella arbete.

Kemikalier för vattenbehandling i fartyg: Kemikalier av olika slag används 
ombord på fartyg för att t.ex. förhindra korrosiva förlopp i kylsystem eller 
avsaltning av havsvatten. Inblandningen av dessa är som regel mycket låg och
karaktären lågtoxisk för de flesta. Därutöver är förbrukningen mycket låg varför 
problemet anses försumbart och Sjöfartsverket anser i rapporten att det inte finns
någon anledning till att vidta några åtgärder. 

PCB: Existerande varvsstandarder i olika fartygsbyggarnationer varierar avsevärt 
och nybyggnation behöver endast följa gällande regler i det land fartyget 
produceras. Därför kan nybyggda fartyg även till svenska redare innehålla PCB 
placerad i enheter såsom transformatorer, kondensatorer, hydraulolja och 
lysrörsdrosslar. Som bekant är PCB mycket miljöfarligt och därför föreslås i 
rapporten att Sverige via Sjöfartsverket unilateralt ska förbjuda nyinstallation av 
utrustning innehållandes PCB och att i befintliga fartyg skall enheter som
innehåller PCB inventeras och märkas upp. Vid utskiftning av sådana enheter ska 
dessa föras in land för destruktion. Därutöver föreslås att Sjöfartsverket ska
internationellt verka via IMO för ett förbud mot nyinstallationer innehållandes 
PCB.

Toalettavfall: Gråvatten, dvs. avloppsvatten från duschar, handfat och 
avloppsvatten från passagerarfartygens avloppsreningsanläggningar tillför den 
marina miljön eutrofierande substanser. Sjöfartsverket anser i rapporten att detta 
bidrag är av väsentlig betydelse. Det stora antalet passagerare på färjelinjer till 
och från Sverige pekas ut som det bakomliggande skälet till detta. Fartyg och även 
fritidsbåtar omfattas av det existerande regelverket som föreskriver att fartyg som
ej går utanför en 12-mils gräns utanför Sveriges kust är skyldiga att pumpa iland 
toalettavfallet till kommunala mottagningsanordningar. Tillsats av sanerings-
vätskor i dessa fartygs och fritidsbåtars gråvattentankar för att hindra uppkomst av
lukt är vanligt/förekommer. Dessa vätskor har ofta en skadlig inverkan på marina
organismer. Därutöver hävdas i rapporten att skadeverkan blir än större från 
fritidsbåtsverksamhet då dessa rör sig i huvudsak i marina miljöer med hög 
ekologisk känslighet. Med anledning av det nämnda skrivs i rapporten att det är 
Sjöfartsverkets avsikt att verka för att passagerarfartygens utsläpp av ”renat”
avloppsvatten samt gråvatten skall upphöra och att allt vatten av nämnt slag 
istället utan kemiska tillsatser ska kunna föras i land och omhändertas av 
kommunala reningsverk. För större delen av fritidsbåtsverksamheten bör, enligt 
verket, bruket av miljöskadliga saneringsvätskor upphöra. 
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Sopor och avfallshantering: Inom Östersjöregionen är det med undantag och 
under vissa förutsättningar fullständigt otillåtet med utsläpp av sopor och annat 
avfall. Detta eftersom regionen utgör en så kallad ”special area”. Undantaget 
gäller utsläpp av matavfall och som nämnts under vissa givna förutsättningar. I 
Sverige är det en kommunal skyldighet att ta emot och omhänderta det till havs
producerade avfallet. Detta utan att särskild avgift utgår. Som förslag på åtgärder 
på området nämns att det är Sjöfartsverkets avsikt att inom IMO verka för att 
fartyg på sikt utrustas på ett lämpligt sätt för att möjliggöra ”en miljömässigt
acceptabel avfallshantering”. I första hand prioriteras i detta arbete tillskapande av
”sludgebins” för förvaring av sediment från lasttankar. Också förvarings-
utrymmen för plast, riskavfall samt intendenturavfall i fartyg som trafikerar
”special areas” bör riktas stor uppmärksamhet anser Sjöfartsverket i rapporten. En 
del av detta är se över riskerna för självantändning i dessa utrymmen samt att 
verket verkar för åtgärder till förhindrande av brand som t.ex. installationer av fast
släckningsutrustning. Därutöver anser verket i rapporten att fartygsgenererat 
avfall endast bör få förbrännas på ”öppet hav”. Detta såvida inte rökgaserna 
efterbehandlas i en generell rökgasbehandlingsenhet. 

Lakvatten från scrubbers vid inertgasproduktion i tankfartyg: Vid lossning
av oljelaster från tankfartyg utrustade med inertgasanläggningar tvättas svavel ur
rökgaserna. Detta kan ge upphov till så kallade surstötar, vilka leder till en lokal 
marin miljöpåverkan. Sjöfartsverket anser i rapporten att det inte är nödvändigt
med några särskilda åtgärder vid sidan om det vid tiden internationellt pågående.

Emissionskontroll i arbets-, fiske- och fritidsbåtar: I rapporten konstateras att 
de totala emissionerna från arbets-, fiske- och fritidsbåtar kvantitativt utgör en
relativt liten andel av Sveriges totala emissioner. På grund av att dessa båtar rör 
sig i marina miljöer som kan betraktas som havens barnkammare anses dock skäl
föreligga för att minska emissionerna från nämnda flytetyg. Tillgänglig teknik
möjliggör en drastisk sänkning av emissionerna och därför avser Sjöfartsverket, 
enligt rapporten, i nordisk samverkan driva på utvecklingen av ett nytt regelverk 
för nämnda båttyper som baseras på att ”bästa tillgängliga teknik” nyttjas. Även 
införande av ”miljödeklarationer” som redovisas vid försäljning av nämnda
båttyper anser verket bör införas under en övergångsperiod i avvaktan på att regler 
om bästa möjliga teknik tagits fram. Dessa miljödeklarationer anses vara nyttig
information vid jämförelse mellan olika modeller och fabrikat. 

Hydrodynamiska effekter av sjöfart och båttrafik: I rapporten konstateras 
bland annat att de svenska kusternas inre skärgårdar samt insjöarna ofta utgör 
mycket störningskänsliga marin- respektive limnologiska livsmiljöer.
Strandområden utsätts för erosion orsakad av svall och sug från fartyg och 
båttrafik. Problembilden utvecklas mer ingående i rapporten och ett förlag på 
åtgärd tas upp, nämligen att Sjöfartsverket ska verka för omdöme och hänsyn 
förenat med gott sjömanskap.

Fartyg som transoceana introduktionsbryggor för artfrämmande 
organismer: I ett historiskt perspektiv har sjöfarten bidragit till att främmande
arter och organismer introducerats i nya livsmiljöer. Ofta har detta skett medvetet,
men det har också skett omedvetet. I endemiska livsmiljöer förorsakar detta 
ekologiska omvälvningar med följden i vissa fall att arter utraderats. Enligt 
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rapporten har genom åren ”mått och steg” vidtagits för att förhindra dessa 
skeenden. Trots detta finns det fortfarande en ofrivillig och omedveten import av 
levande organismer. Detta hävdar verket utgör en ”riskpotential” både ekologiskt 
och kanske framförallt ekonomiskt. Fartygens lastutrymmen är den plats där 
insekter och högre djur följer med som passagerare medan plankton, alger och 
småfisk tar plats i ballasttankarna. Med anledning av dessa problem avser 
Sjöfartsverket i rapporten att i sitt internationella arbete inom IMO stödja åtgärder 
i form av så kallad ”code of practise” när det gäller ballasthanteringen. ”Koden” 
betyder att byte av ballastvatten i ”görligast mån” sker till havs mitt i oceanens
vattenvidder. Därigenom minskas risken för ofrivillig introduktion av skadliga 
alger, andra fyto eller zooplankton. I rapporten framförs också ståndpunkten att
ballastskifte även bör ske vid passage av salthav eller bräckvattenområde i 
internationell trafik mellan två i sötvatten befintliga hamnar. Därutöver avser
Sjöfartsverket att verka för en tillämpning av inertgaspurging av flislaster för
massatillverkning och andra laster som inte skadas av inertgas. Syftet med detta är
att med inertgas undantränga lastrumsatmosfärens syre. Därvid oskadliggörs 
fartygets skadliga passagerare som saknar pass eller andra identitetshandlingar.
Åtgärden betraktas som billig då OBO-fartyg har inertgasanläggningar ombord
och det som krävs därutöver är ett purgingrör ner till botten av lastrummet.
Installation av sådana är förknippade med låga kostnader, enligt rapporten. I rena 
bulkfartyg krävs installation av en mindre inertgasanläggning. Det hävdas dock att 
mot bakgrund av den svenska skogsindustrins ekonomiska betydelse för landet så 
borde de nämnda åtgärderna vara motiverade. Dessutom eliminerar
inertgasanläggningar i bruk i stort sett risken för självantändning i lasten.
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Appendix 4: Lindbergs (2002) olycksstudie
Lindberg (2002) utvecklar en teoretisk modell för utvärdering av storleken på 
kostnaden för externaliteter i samband med fartygsolyckor. Den teoretiska 
modellen innebär att antalet olyckor där fartyg är involverade (A) är en funktion 
av trafikvolymen (Q) och ett antal andra förklaringsvariabler (1). Tre 
”willingness-to-pay” kostnadskomponenter definieras. Den första (a) är 
betalningsviljan för skadeföljderna och för eventuella anpassningsåtgärder som 
kunnat vidtagas hos det olycksdrabbade fartyget, den andra (b) är detsamma hos 
släktingar och andra anhöriga till de på fartyget olycksdrabbade samt när det 
handlar om godstransporter betalningsviljan hos varuägarna för förluster på 
godset. Den tredje posten (c) är den transportsystemsexterna marginalkostnaden,
vilken bland annat beror av kostnader i samband med räddningsinsatser i samband
med olyckan och miljökostnader78. Marginalkostnaden (MC) med avseende på 
trafikvolymen ges genom derivering av totalkostnadsuttrycket (2), vilket visas av 
(3). Slutligen, erhålls den externa marginalkostnaden (MCe) genom att subtrahera 
den privata marginalkostnaden (PMC) som genom vidtagna åtgärder redan
internaliserats av kaptenen/fartygsägaren.

,......)(fA Q= (1)

( cbaAC ++=T ) (2)

)(
Q
AM cbaC ++
µ
µ

= (3)

PMCCCe -=MM (4)

Vidare antas att olycksrisken (r) är en funktion av trafikvolymen fartyg, enligt (5): 

Q
Ar=

(5)

Denna effekt kan formuleras som en risk-elasticitet, vilket visas av (6): 

r
Q

Q
rE

µ
µ

=
(6)

Marginalkostnaden med avseende på trafikvolymen kan därmed skrivas: 

( cbaErC + )++= )1(M (7)

78 Vi kommer att återkomma nedan till denna del av de externa kostnaderna i samband med
fartygsolyckor.
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En del av denna kostnad internaliseras och utgörs av PMC. Låt ɗ vara den del av 
olyckans marginalkostnad som internaliseras via kaptenens/fartygsägarens
beteende. Olyckans externa marginalkostnad (4) kan då skrivas om enligt: 

( ) )()1(M barcbaErCe +-+++= q ( ) )1()1( ErcbaEr ++++-= q  (8) 

Ekvation (8) visar den del av olyckans marginalkostnad som inte internaliseras av
kaptenen/fartygsägaren under förutsättning att inte fler fartyg är involverade i 
olyckan. Kompensationskraven på fartygsägare från deras kunder till följd av 
olyckor är ofta lägre än kundernas betalningsvilja. Det betyder att ɗ måste
korrigeras upp mot ett värde närmare ett för att fartygsägaren ska internalisera
hela olyckskostnaden. Eller, med andra ord, det finns en externalitet i relationen
säljare och köpare av transporttjänsten som tillhandahålls av fartyget. Vi 
återkommer nedan till relationen dem emellan som under vissa förutsättningar kan 
vara sådan att implementering av avgifter eller annat för att höja ɗ bör ske med
viss försiktighet. Detta på grund av att det i vissa fall kan finnas en ”adverse 
selection” problematik mellan transportköparen och fartygsägaren. 

En andra typ av externalitet uppstår till följd av kollisioner mellan två eller flera
fartyg. Det vanliga vid kollisioner mellan fartyg är att båda skadas, men för en 
pedagogisk analys antar Lindberg (2002) att fartygen kan delas in i två grupper. 
Fartygen i den första gruppen (A) är en grupp fartyg som skadas i samband med
kollisionen. Den andra gruppen (B) är endast del i olyckan. Under förutsättning att 
det inte finns några möjligheter för det skadade fartyget att driva igenom krav på
ersättning för de skador som uppstått på det egna fartyget kommer också det 
skadade fartyget att bära hela kostnaden för skadorna. Det betyder att för 
fartygsgrupp A är ɗ = 1 och för fartygsgrupp B är ɗ = 0, vilket medför att de 
externa marginalkostnaderna för respektive grupp är: 

[ ] [ ] crEcbarbarEcbar AAAAAA +++=+-+++= )()(1)(MCe
A  (9) 

[ BB Ecbar +++= 1)(MCe
B ] (10)

I marina sammanhang är den gällande ersättningsregeln att den vållande till 
skadan också är den fullt ersättningsskyldige. Det betyder att fartyg i grupp B som 
ej är vållande till skadan inte heller kommer att bära några kostnader för olyckan.
Dock genom att ”vara på fel plats vid fel tid” har fartyget trots allt genererat en 
negativ externalietskostnad till en storlek av ekvation 10 ovan. Om fartygsägaren 
ur grupp B istället är skyldig till olyckan kommer han att betala kompensation för 
skadan fartygsägaren ur grupp A åsamkats. Kompensationskravet står i direkt 
proportion till graden av skyldighet till skadorna relativt fartygsägaren ur grupp A. 
I det fall grupp B fartygsägaren anses vara ensamt skyldig till olyckan så blir 
denne ersättningsskyldig till den fulla skadekostnaden för fartygsägaren ur grupp 
A. Antag att ersättningskrav på den för olyckan skyldige endast ställs från den 
skadedrabbade, d.v.s. fartygsägaren ur grupp A, och inte från samhället i övrigt 
och att denna ersättning utgår som en andel (Ŭ) av A’s skadekostnad. Det 
förväntade kompensationskravet (Ŭ (a+b)) är under dessa förutsättningar 
internaliserade i fartygsägare B’s privata marginalkostnad, vilket betyder att den
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externa marginalkostnaden minskar med (11). Samtidigt medför kompensationen,
(Ŭ(a+b)), en sänkning av den förväntade olyckskostnaden för fartygsägare B med
detta belopp. Det betyder att den externa marginalkostnaden till följd av att
fartyget ur grupp A finns ”på fel plats vid fel tid” kommer att öka enligt ekvation 
12.

Responsible user B => [ ] ))((1)(MCe
B barEcbar BBB +-+++= a  (11) 

Compensated user A => [ ] ))(()(MCe
A barcrEcbar AAAA +++++= a  (12) 

Vidare antar Lindberg (2002) att risken för kollisionsolyckor är konstant, vilket
betyder att risk-elasticiteten för varje enskilt fartyg är -0,5. Givet detta så leder en
kompensation från B på 50% av olyckskostnaden som A åsamkats, dvs. Ŭ=0,5, att 
den enda externa kostnaden som inte internaliserats är den som belastar övriga 
samhället, dvs. c.
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En av SMHI:s spridnings- och haltmodeller 

2002-10-18

Seatrack Web (STW) 

Ett internet-baserat prognossystem för beräkning 
av drift och utbredning av olja och kemikalier har 
utvecklats på SMHI. Det internetbaserade 
prognosverktyget togs i drift vid årsskiftet 
1999/2000. Dessförinnan hade vi ett liknande 
system, som var och en skulle installera på sin 
egen dator. Användare av systemet kommer in 
via ett password och kan utföra prognoser i 
Östersjön, Nordsjön och på västkusten.

Prognoserna över strömmarna bygger på en ny 3-

dimensionell numerisk modell som togs i full drift i 

hösten 1999. Modellen ger prognoser för 2 dygn 

framåt. Till dessa strömprognoser, som finns för var 

3:e timme, läggs sedan en spridningsberäkning. 

Hänsyn tas därvid till, vad gäller olja; avdunstning, 

emulgering, sjunkning, strandning och dispersion. För 

kemikalier beräknas blandning och spridning. 
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Flytande ämnen kan också beräknas och hänsyn tas till 

hur djupt ner de går i vattnet. Olika typer av föremål 

har olika vertikal utbredning. Det är också möjligt att 

spåra ursprunget för t.ex. olja, man kan alltså beräkna 

dess drivbana fram till den punkt där oljan upptäcktes. 

För mer information, kontakta Hans Dahlin 011 - 495 83 05 eller
Cecilia Ambjörn 011 – 495 81 74, SMHI. 
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IMO:s konventioner 

Maritim säkerhet 

SOLAS (International Convention for the Safety of Lifes at Sea), 1974 
LL (International Convention on Load Lines), 1966 
STP (Special Trade Passenger Ships Agreement), 1971, tillsammans med;
Protocol on Space Requirements for Special Trade Passenger Ships, 1973 
COLREG (Convention on the International Regulations for Prevailing Collisions
at Sea), 1972
CSC (International Convention for Safe Containers), 1972 
INMARSAT (Convention on the International Maritime Satellite Organization), 
1976
SFV (The Torremolinos International Convention for the Safety of Fishing 
Vessels), 1977 
STCW (International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Seafarers), 1978 
STCW-F (International Convention on Standards of Training, Certification and 
Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel), 1995 
SAR (International Convention on Maritime Search and Rescue), 1979 

Utsläpp till marina vatten 

MARPOL 73/78 (International Convention for the Prevention of Pollution from 
Ships, 1973, modifierad via 1978 års relaterade Protocol), 1973 modifierad 1978 
INTERVENTION (International Convention Relating to Intervention on the 
High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties), 1969 
LDC (Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes
and Other Matter), 1972 
OPCR (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and 
Co-operation), 1990, tillsammans med; 
HNS Protocol (Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to pollution 
Incidents by Hazardous and Noxious Substances), 2000 
International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on 
Ships, 2001 

Ansvars- och kompensationsfrågor 

CLC (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), 1969 
FUND (International Convention on the Establishment of an International Fund 
for Compensation for Oil Pollution Damage), 1971 
NUCLEAR (Convention relating to Civil Liability in the Field of Maritime
Carriage of Nuclear Material), 1971 
PAL (Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their 
Luggage by Sea), 1974 
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LLMC (Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims), 1976 
HNS (International Convention on Liability and Compensation for Damage in 
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea), 
1996
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage,
2001

Andra ämnen 

FAL (Convention on Facilitation of International Maritime Traffic), 1965 
TONNAGE (International Convention on Tonnage Measurement of Ships), 1969 
SUA (Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 
Maritime Navigation), 1988 
SALVAGE (International Convention on Salvage), 1989 

I de flesta fall ovan framkommer det vad de olika konventionerna behandlar. Vi 
gör därför inte någon genomgång av samtliga av dessa utan nöjer oss med att 
redogöra för de vi bedömer som mest betydelsefulla av dem på respektive 
område.

SOLAS: 1912 på en jungfruresa sjönk ett mycket omtalat fartyg. Det hette 
TITANIC. Hon hade ansetts så sjöduglig att teckning av försäkring av henne 
ansågs överflödig. Följdverkningarna av förlisningen blev många. Bland annat 
väcktes en stark opinion för att sjösäkerheten hos den flotta som trafikerade 
världens hav borde ses över. Därför bjöd Storbritannien, den då ledande 
sjöfartsnationen, in till en internationell konferens om sjösäkerhet. Resultatet av 
denna blev den första internationella konventionen om säkerhet för människoliv 
till sjöss – SOLAS 1914. På grund av att första världskriget bröt ut kort därefter 
kom konventionen aldrig att träda i kraft. Innebörden av den var enhetliga och
standardiserade minimiregler för konstruktion, utrustning och handhavande av 
fartyg.

1929 och 1948 bjöd återigen Storbritannien in till sjösäkerhetskonferenser. Dessa 
ledde till uppgraderingar av SOLAS och den andra generationen av SOLAS kom
1933 och den tredje 1952. Arbetet i samband med den andra uppgraderingen av 
SOLAS resulterade också i en konvention om fribordsbestämmelser79. Syftet med
konventionen är att förhindra överlastning av fartyg så att fullgod stabilitet 
behålls.

SOLAS 1960 var ett av de första resultaten av IMCO arbete. 1960 års version av 
SOLAS innebar till stor del nya regler avseende fartygskonstruktion, 
fartygsutrustning och handhavande av fartyg samt att den uppdaterade gällande 
sjötrafikregler. 1974 uppdaterades SOLAS 1960. Bakgrunden till uppdateringen 
var den snabba tekniska utvecklingen som ägde rum i sjöfartsindustrin under 1960 

79  LL 1930, vilken skrevs om 1966 i en vidareutvecklad tappning. Därav namnet LL 1960 (se 
även ovan). Därefter har tillägg till konventionen tillkommit 1971, 1975, 1979, 1983, 1988 och
1995.
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talet och som hade resulterat i att en serie tillägg till SOLAS 1960 antagits, men 
inte trätt i kraft pga. en ovilja hos konventionsstaterna att underteckna och därmed 
ratificera tilläggen. SOLAS 1974 innebar att dessa tillägg lades till och antogs i 
konventionen i ett enda slag. SOLAS 1974 medförde därutöver en genomgripande 
förändring när det gäller beslutsgången för antagande av tillägg till konventionen 
avseende reglerna om konstruktion, utrustning och handhavande av fartyg. För 
dessa delar introducerades en omvänd beslutsprocedur med tyst samtycke – tacit 
acceptance. Det betyder i praktiken att den som tiger håller med och om inte minst 
en tredjedel av konventionsstaterna inom givna tidsramar inte motsäger sig 
föreslagna tillägg till konventionen så träder de per automatik i kraft kort därefter. 
Proceduren med tyst samtycke omfattar numera de flesta av IMO’s konventioner 
som berör tekniska frågor. 

MARPOL 73/78 reglerar fartygs utsläpp till vatten. Konvention antogs 1973 och 
syftar till att helt förhindra utsläpp och föroreningar till vatten från fartyg under 
drift. 1978 uppdaterades konventionen, därav dess namn. Konkret hanterar 
konventionen förutom olja även hantering av miljöfarliga kemikalier, 
avloppsvatten, sopor samt andra skadliga substanser. 

MARPOL 73/78 tillsammans med FUND hade svårt att internationellt reglera det 
ekonomiska ansvaret för utsläpp till vatten av farliga substanser förutom olja. 
Därför antogs 1996 en konvention (HNS 1996) som syftar till att reglera 
ekonomisk ersättning till offer för skador till följd av kemiska substanser. 

Mest betydelsefull är dock FUND. Den utgör en internationell regim för ansvar 
och kompensation till skadedrabbade till följd av oljeutsläpp från oljetankers. 
Regimen är konstruerad så att redare med ägaransvar för en oljetanker är 
ersättningsskyldig upp till en viss nivå av skadekostnader till följd av ett icke 
obetydligt läckage av olja från dennes fartyg. Eventuella skadekostnader 
överstigandes detta gränsvärde kan komma att ersättas via medel ur IOPC80

fonden. En nödvändig förutsättning för detta är att dock att den skadedrabbade 
staten är medlem i ”IOPC Funds”. 

80 The International Oil Pollution Funds. 


	VTI meddelande 956
	Referat
	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1  Bakgrund, syfte och upplägg
	2  Hamnar
	2.1 Nuvarande prissättning i Sverige
	2.2 Marginalkostnadsprissättning i teorin
	2.3 Empirisk forskning kring marginalkostnadsprissättning
	2.4 Implementering av marginalkostnadsbaserade avgifter i hamnar

	3  Sjöfartens övriga infrastruktur
	3.1 Nuvarande prissättning i Sverige
	3.1.1 Farleder
	3.1.2 Lotsning
	3.1.3 Isbrytning

	3.2 Marginalkostnadsprissättning i teorin
	3.2.1 Farleder
	3.2.2 Lotsning
	3.2.3 Isbrytning
	3.2.4 Pristeori

	3.3 Empirisk forskning kring marginalkostnadsprissättning
	3.4 Implementering av marginalkostnadsbaserade avgifter för sjöfartens övriga infrastruktur

	4  Fartygstransporter
	4.1 Nuvarande regelsystem för begränsning av olyckor och utsläpp
	4.1.1 Globalt
	4.1.2 EU
	4.1.3 Norden/Östersjöregionen
	4.1.4 Sverige

	4.2 Marginalkostnadsprissättning av externa effekter i teorin
	4.2.1 Utsläpp till vatten och erosionsskador
	4.2.2 Olyckor

	4.3 Empirisk forskning kring marginalkostnadsprissättning
	4.3.1 Utsläpp till vatten och erosionskador
	4.3.2 Olyckor

	4.4 Implementering av marginalkostnadsbaserade avgifter
	4.4.1 Internalisering av sjöfartens externa kostnader generellt
	4.4.2 Datatillgång och kostnadsberäkningar


	5  Diskussion och förslag på fortsatt forskning
	5.1 Hamnar
	5.2 Värdering av externa effekter
	5.3 Effekter av global, europeisk och nationell implementering av marginalkostnadsprissättning
	5.4 Marginalkostnadsberäkningar för lotsning och isbrytning

	Referenser och litteratur
	Appendix 1
	Appendix 2
	Appendix 3
	Appendix 4
	Appendix 5
	Appendix 6



