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Förord 
Rapporten Samhällsekonomiskt underlag för hamnpolitiken innehåller en genomgång av 
de transportpolitiska frågeställningarna och relevant ekonomisk litteratur med avseende 
på hamnar. Anslutningar på land och sjösidan inkluderas. I projektet analyseras också i 
vilken mån litteraturen svarar på policyfrågorna.  

SIKA har finansierat arbetet. Projektet ingick ursprungligen i SIKA:s ramprojekt 
Effektivitet i godstransportsystemet1. Frågeställningen nydefinierades i början på året i 
samarbete mellan SIKA och VTI. Diskussioner om avgränsningar och prioriteringar har 
förts med Per-Ove Hesselborn, SIKA, och Henrik Swahn, konsult. För rapportens 
innehåll svarar författaren. 

 

Inge Vierth 

Utredningsledare 

                                                 
1 Se SIKA, Beställning av tre ramprojekt – några gemensamma förutsättningar, 2005. 
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Samhällsekonomiskt underlag för hamnpolitiken 
av Inge Vierth 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
Hamnarnas strategiska roll som gränsen mellan land och sjö för med sig en del specifika 
transportpolitiska frågor. Rapporten innehåller en genomgång av de politiska frågeställ-
ningarna och den ekonomiska litteraturen med avseende på hamnar (inklusive anslut-
ningar på land och sjösidan). Förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv hamn-
politik diskuteras samt vilket underlag som behövs och efterfrågas och i vilken grad 
litteraturen ger svar på policyfrågorna. Politiker, myndigheter med mera beaktar fler 
faktorer än samhällsekonomisk effektivitet när de fattar beslut (vilket inte fördjupas 
här). I denna rapport ligger tyngdpunkten på Sverige och EU. Policyfrågor och 
litteraturen analyseras utgående ifrån fyra områden: 1) styrning av hamnar, 2) 
regleringspolitik med avseende på konkurrens, 3) investeringspolitik och 4) prissättning. 

 
Problem, behov och efterfrågan på underlag 

Genomgången av policydokument visar att det finns olösta frågor. I vissa fall efterfrågar 
beslutsfattare uttryckligt samhällsekonomiskt underlag (till exempel marginalkostnads-
skattningar till prissättningen av infrastrukturen); i andra fall (till exempel nationell 
investeringspolitik) fattas beslut utan att sådant underlag efterfrågas lika tydligt. Policy-
frågor på olika administrativa nivåer hänger ihop, delvis finns paralleller mellan fråge-
ställningarna på nationell nivå (konkurrens mellan kommuner) och internationell nivå 
(konkurrens mellan länder). En återkommande fråga är på vilken administrativ nivå 
ansvaret skall ligga (EU vs nation, respektive nation vs kommun). 

 
Ekonomisk forskning 

Forskningen med avseende på hamnpolitik har ökat i betydelse under de senaste 
årtiondena och särskilt under de senaste åren. Många publikationer bidrar till att öka 
förståelsen för hur förändrade omvärldsförutsättningar har påverkat (och påverkar) 
hamnarna. Allmänt har intermodala transportkedjor och nätverk blivit viktigare än 
hamnarnas lokalisering. Forskningsområdet hamnpolitik är ungt och fragmenterat, 
jämfört med forskningen om andra trafikslag. Många resultat är situationsspecifika och 
det finns få jämförande studier. I litteraturen ligger fokus på stora hamnar och container-
hamnar. Forskningsbidragen kommer från hela världen, antalet bidrag från svenska 
respektive nordiska forskare respektive studier som avser Sverige respektive Norden är 
dock begränsat.  

 
Processer 

Den akademiska forskningen tar upp många för hamnpolitken relevanta frågeställ-
ningar. Det är dock ofta inte de vetenskapliga artiklarna utan processer – baserade på 
etablerad kunskap – som leder till svaren på frågorna. Många gånger är det samma 
forskare som skriver akademiska artiklar och levererar bidrag till EU:s policydokument 
och OECD:s rundabordkonferenser med mera. Denna så kallade gråa litteraturen 
bestäms tydligare av aktuella politiska frågeställningar. Exemplen med avseende på 
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internaliseringen av externa effekter och kostnadsintäktsanalyser visar att det, även om 
det råder långtgående konsensus över samhällsekonomiska principer, inte är säkerställt 
att innebörden omsättes. Det kan finnas behov av att akademiska forskningsresultat 
utvecklas för att komma till praktisk användning.  

I litteraturen påpekas behovet av att genomföra åtgärder för att utöka det internationella 
samarbetet med syfte att åstadkomma generella definitioner och metoder och av att 
utöka samarbetet mellan forskning, myndigheter och privata aktörer. Data är en viktig 
del i samband med framtagningen av beslutsunderlag. Både policy- och forskningssidan 
tar upp den bristande tillgången till data som ett problem. Det saknas till exempel 
uppgifter om transportflöden och – kostnader och offentligt stöd till hamnar. 

 
Styrning av hamnar 

I litteraturen systematiseras hur hamnarnas styrning skiljer med avseende på grad och 
form av offentlig och privat engagemang och olika former av privatisering. Ett flertal 
artiklar utvärderar reformer som syftar till att decentralisera, avreglera eller privatisera 
hamnar i olika länder. Dessa publikationer ger en intressant bild över olika lösningar i 
olika länder. Användbarheten för beslutsfattare, som till exempel svenska hamnar, är 
dock inskränkt på grund av den begränsade överförbarheten av resultaten. I flera 
vetenskapliga artiklar konstateras att privatiseringen av de brittiska hamnarna inte har 
lett till de önskade effekterna (i form av högre produktivitet, fler investeringar, mer 
konkurrens med mera) medan det brittiska transportministeriet anser att det finns en 
sund konkurrens och att den brittiska lösningen är effektiv.  

 
Konkurrens 

Olika typer av konkurrensrelaterade frågor diskuteras. I den politiska debatten finns 
större enighet om behovet av konkurrens mellan hamnar än i hamnar. En utökad 
konkurrens på marknaden för hamntjänster diskuterades i EU:s förslag till hamndirektiv 
2001 och 2004 (som inte beslutades). I den vetenskapliga diskussionen blir det tydligt 
hur ägande och styrning av hamnar (som bestäms på nationell nivå) påverkar förutsätt-
ningar för införandet av hamndirektivet. Den övergripande bilden är att det finns 
påtagliga inträdesbarriärer och behov av utökad konkurrens i många stora hamnar. 
Inträdesbarriärer på marknaden för hamntjänster anses kunna minskas med hjälp av en 
effektiv prissättning och effektiva koncessionsupphandlingar. I flera artiklar diskuteras 
utbytesförhållandet mellan främjandet av konkurrensen (i syfte att effektivisera 
verksamheter) och nödvändigheten att skapa följdregler.  

 

För att uppnå samhällsekonomiskt effektiva lösningar måste marknadskoncentrationens 
fördelar med hänsyn till utnyttjandet av skal- och samordningsfördelar vägas emot 
nackdelarna. Detta gäller för hamnar, infrastrukturanslutningar på land- och sjösidan 
och intermodala transportkedjor. En fråga är hur spelreglerna för finansieringen av 
hamnar och den anslutande infrastrukturen skall utformas med hänsyn till att statligt 
stöd kan snedvrida konkurrensen mellan företag och geografiska marknader.  

Slutligen finns olika förutsättningar vad det gäller trafikslagen. I Sverige kan sjöfarten 
(med den högsta internaliseringsgraden) anses vara missgynnad mot exempelvis 
järnvägen (med den lägsta internaliseringsgraden). En övergång till marginalkostnads-
prissättning skulle kräva att staten finansiera Sjöfartsverkets underskott på motsvarande 
sätt som Vägverkets och Banverkets underskott. 
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Investeringar i hamnar och anslutande infrastruktur 

En fråga är om effektiva infrastrukturlösningar inte skapas till följd att ansvaret för 
infrastrukturen ligger på olika nivåer, det vill säga 1) om kommuner investerar för 
mycket i hamnkapacitet och 2) om statens investeringar i den anslutande infrastrukturen 
leder till fel allokeringar som en följd av kommunernas insatser. Om det finns 
betydande interdependenser kan ansvarsfördelningen mellan den kommunala nivån och 
den nationella nivån skapa problem. I litteraturen diskuteras motsvarande fråga för 
USA. Kritiker av den aktuella decentraliserade politiken anför att nationella intressen 
underordnas lokala om nationellt viktiga infrastrukturbeslut fattas på lokal nivå.  

Nationella hamnkoncept i Sverige och Tyskland pekar ut ett antal strategiska hamnar 
och andra noder som skall leda till effektivare strukturer. Koncepten skall användas som 
stöd i planeringen men inte ersätta prioriteringen av infrastrukturprojekt. I Sverige 
verkar trafikverken i viss mån ta hänsyn till de föreslagna strategiska hamnarna. Det 
finns dock otydligheter kring tillämpningen av den nationella hamnstrategin.  

 
Prissättning i hamnar och anslutande infrastruktur 

Principen om internalisering av externa effekter är långt ifrån systematiskt införd; EU 
ser ett forskningsbehov i samband med harmoniseringen av regelverken mellan länder 
respektive trafikslag. Skattningar av de externa kostnaderna på transportsystemets 
länkar finns och för närvarande ligger fokus på avgifternas utformning och den politiska 
omsättningen. Mer kunskap om kostnadsstrukturen i hamnar krävs, detta gäller 
avgränsningen mellan hanterings- och infrastrukturkostnader i hamnar och förekomsten 
av skalfördelar för hanteringen och/eller infrastrukturen i hamnen.  

Även om antaganden om trängsel i hamnar och den anslutande infrastrukturen inte är 
lika relevanta i Sverige som på kontinenten (som studeras i en belgisk studie) skulle det 
vara intressant att studera sambanden mellan privat prissättning i hamnarna och nyttan 
av offentliga infrastrukturinvesteringar för svenska förhållanden.  

 
Forsknings- och utvecklingsbehov i Sverige 

Vad det gäller Sverige identifieras ett uppenbart behov att utveckla trafikslagsöver-
gripande samhällsekonomiska kostnadsintäktsanalyser (cost benefit analysis, CBA). 
Dessa systemanalyser borde inkludera kommunernas perspektiv och analyser av  
1) vilka potentiella skalfördelar som finns i hamnar och den anslutande infrastrukturen, 
2) hur stora flöden resp. upptagningsområden som krävs för att kunna utnyttja skalför-
delarna, 3) hur kostnadsintäktsanalyser skall utformas med avseende på val av alternativ 
med mera och 4) om kostnadsintäktsanalyser skall användas i hamnar och terminaler 
och 5) hur regleringar och/eller en samhällsekonomisk prissättning för att internalisera 
trafikens externa effekter påverkar utfallet.  

En slutsats av vår genomgång av policydokument och litteraturen är att konkurrens-
relaterade frågor återkommer i flera av de betraktade politikområdena. Vi ser därför 
också ett behov av att kartlägga och följa upp konkurrensen på olika marknader, 
inklusive avgränsning av marknader, snedvridning av konkurrensen till följd av 
offentligt stöd, säkerställning av tillgång till gemensamma faciliteter och upphandling 
av koncessioner. Det finns paralleller till andra transport- respektive infrastruktur-
marknader, och det skulle bland annat vara intressant att analysera i vilken utsträckning 
lösningar för hamnar och kombiterminaler är överförbara.  
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Economic bases of port policy 
by Inge Vierth 
VTI (Swedish National Road and Transport Research) 
SE-581 95  Linköping  

 

 
Summary 
The strategic role of ports as the boundary between land and sea raise a number of 
specific transport policy issues. The report contains a review of the policy issues and the 
economic literature relating to ports (including connections on the seaward and 
landward side). 

The prerequisites for an efficient port policy are discussed as well as the supporting 
documentation needed and sought after and the extent to which the literature provides 
answers to the policy issues. Politicians, authorities and others take into account more 
factors than efficiency when they make decisions (which are not dealt with in depth 
here). The emphasis in this report is on Sweden and the EU. Policy issues and the 
literature are analysed on the basis of four areas: 1) control of ports, 2) regulation policy 
with respect to competition, 3) investment policy and 4) pricing.  
 

Problems, needs and sought-after supporting documentation 

The review shows that there are unresolved policy issues. In some cases, decision 
makers explicitly demand economic documentation (for example, marginal cost 
estimates for pricing of the infrastructure); in other cases (for example, national 
investment policy), decisions are made without such supporting documentation being as 
clearly requested. Policy issues at different administrative levels are related and there 
are parallels between the issues at national level (competition between municipalities) 
and international level (competition between countries). A recurrent issue is the 
administrative level which is to be responsible (EU v. nation, and nation v. municipality 
respectively). 
 

Economic research 

Research related to port policy has become increasingly important in recent decades 
and, in particularly, during the past few years. Many publications contribute to 
increasing understanding of how changing conditions in the business environment have 
affected (and affect) ports. In general, intermodal transport chains and networks have 
become more important than the location of the ports. The port policy field of research 
is young and fragmented, compared with research on other modes of transport. Many 
results are situation-specific and there are few comparative studies. The literature is 
focused on major ports and container ports. 

Research contributions come from the whole world, although the number of 
contributions from Swedish and Nordic researchers and studies of Sweden/the Nordic 
countries respectively is limited.  

VTI rapport 672 9 



 

Processes 

Academic research takes up many issues of relevance for port policy, although it is 
often processes – based on established knowledge - rather than scientific articles that 
lead to answers to the issues. On many occasions it is the same researchers that write 
academic articles and make contributions to EU policy documents and OECD round-
table conferences, etc. 

This “grey” literature is more clearly determined by current political issues. The 
examples relating to internalisation of external effects and cost-benefit analyses show 
that, even if there is a far-reaching consensus on socio-economic principles, that it is not 
certain that this will be translated into practice. Academic research results may need to 
be developed to be of practical use. 

The literature also points out the need for measures to be carried out to increase 
international collaboration with a view to achieving general definitions and methods and 
expanding co-operation between research, public authorities and private actors. Data is 
an important part of the production of a basis for decision-making. Insufficient access to 
data is mentioned as a problem from both the side of policy and research. For example, 
information is lacking on transport flows and costs and public funding for ports 

 

Control of ports 

In the literature, a systematic approach is taken to how the control of ports differs with 
respect to the extent and form of public and private commitment and different forms of 
privatisation. A number of articles evaluate reforms aiming to decentralise, deregulate 
or privatise ports in different countries. These publications provide an interesting 
picture of different solutions in different countries. However, their usefulness for 
decision-makers, such as Swedish ports, is restricted by the limited transferability of the 
findings. In a number of the scientific articles, it is noted that privatisation of the British 
ports has not led to the desired effects (in the form of higher productivity, more 
investment, more competition, etc.) while the UK Department for Transport considers 
that there is healthy competition and that the British solution is efficient. 

 

Competition 

Different types of competition-related issues are discussed. There is greater unity in the 
political debate about the need for competition between ports rather than in ports. 
Expanded competition in the market for port services was discussed in the proposed EU 
port services directives (which were not adopted). It was evident in the scientific 
discussion how ownership and control of ports (which is decided upon at the national 
level) affects the conditions for introduction of the port services directive. The overall 
picture is that there are evident barriers to entry and a need for increased competition in 
many large ports. It is considered that it would be possible to reduce barriers to entry 
into the market for port services with the aid of efficient pricing and procurement for 
concessions. A number of articles discuss the trade-off between promotion of 
competition (with a view to making operations more efficient) and the necessity of 
creating consequential rules. 

To achieve efficient solutions, the advantages of market concentration taking into 
consideration utilisation of economies of scale and co-ordination must be balanced 
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against the disadvantages. This applies to ports, connecting infrastructure on the 
landward and seaward side and intermodal transport chains. One question is how the 
rules for funding ports and the infrastructure should be designed taking into account that 
government aid can distort competition between enterprises and geographic markets. 

Finally, conditions differ between modes of transport. In Sweden sea transport, (with 
the highest extent of internalisation) may be considered as being disadvantaged in 
relation to, for example, the railway (with the lowest degree of internalisation). A shift 
to marginal cost pricing would require that the state funded the National Maritime 
Administration’s deficit in the same way as for the deficits of the National Road 
Administration and the National Rail Administration. 

 

Investments in ports and connecting infrastructure 

One issue is whether efficient infrastructure solutions are not created due to different 
levels being responsible for the infrastructure, i.e. 1) whether municipalities invest too 
much in port capacity and 2) whether central government investment in the connecting 
infrastructure leads to incorrect allocations ensuing from the contributions of the 
municipalities. If there are considerable interdependencies, the allocation of 
responsibility between central and local government may create problems. The 
corresponding issue is discussed in the literature for the United States. Critics of the 
current decentralised policy argue that the national interest is subordinated to the local if 
nationally important infrastructure decisions are made at local level. National port 
concepts in Sweden and Germany point to a number of strategic ports and other nodes 
intended to lead to more efficient structures. This concept is to be used as an aid to 
planning but not to replace prioritisation of infrastructure projects. In Sweden, the 
transport agencies seem to take the proposed strategic ports into consideration to some 
extent. However, there is a lack of clarity about application of the national ports strategy 

 

Pricing at ports and connecting infrastructure 

The principle of internalisation of external effects is far from being systematically 
applied. The EU considers that there is a need of research in connection with 
harmonisation of regulatory frameworks between countries and modes of transport. 
Estimates of the external costs of the links of the transport system are available and the 
focus is at present on the design of charges and policy implementation. More 
knowledge about the cost structure in ports is required. This concerns the distinction 
between handling and infrastructure costs in ports and the existence of economies of 
scale for handling and/or infrastructure costs at the port.  

Although the assumptions on congestion at ports and the connecting infrastructure are 
not as relevant in Sweden as on the continent (which is examined in a Belgian study), it 
would be of interest to study the correlations between private pricing at the ports and the 
benefit of public infrastructure investments in Swedish conditions 

 

Research and development needs in Sweden 

In the case of Sweden, an evident need has been identified to develop intermodal social 
cost benefit analyses (CBA). These systemic analyses should include the perspective of 
the municipalities and analyses of 1) the potential economies of scale at ports and the 
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connecting infrastructure, 2) the size of the flows and catchment areas required to 
benefit from economies of scale, 3) how cost benefit analyses should be designed with 
respect to choice of alternatives etc, and  4) whether cost-benefit analyses should be 
used in ports and terminals and 5) how regulations and/or socio-economic pricing to 
internalise the external effects of transport affect the outcome. 

One conclusion of our review of policy documents and literature is that competition-
related issues reoccur in a number of the policy areas examined. We therefore also see a 
need to survey and follow up competition in different markets, including delimitation of 
markets, distortion of competition due to government aid, ensuring access to common 
facilities and procurement of concessions. There are parallels to other transport and 
infrastructure markets and it would be of interest to analyse the extent to which 
solutions for ports and combi terminals are transferable. 
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1 Problemställning och syfte 
Hamnar är noder i transportsystemet som kopplar ihop sjö- och landtransportlänkar. 
Deras strategiska roll som gräns för med sig en del specifika transportpolitiska frågor, 
bl.a. om allmänna2 hamnar skall ägas privat eller offentligt och hur användarnas tillgång 
till hamnarna skall säkerställas. Ett ytterligare spörsmål är om det skall finnas konkur-
rens om tjänster i hamnar. Vidare behöver principer för prissättning och finansiering av 
suprastruktur3 och infrastruktur i hamnarna och i anslutning till hamnarna fastläggas. I 
detta sammanhang är en fråga om det finns utrymme för monopolprissättning och om 
detta utrymme har förändrats som följd av standardisering av transporttjänsterna, 
integration av verksamheterna i transportkedjor m.m. Vi diskuterar förutsättningar för 
en samhällsekonomiskt effektiv hamnpolitik, vilket underlag som behövs och efter-
frågas och i vilken grad den ekonomiska litteraturen ger svar på policyfrågorna.  

 

                                                 
2 Hamnar öppna för alla transportörer till skillnad mot industrihamnar eller lastageplatser som kan vara 
kopplade till en transportör. 
3 Suprastruktur omfattar rörlig utrustning i form av kranar, hanteringsutrustning m.m. Hamnrelaterad 
infrastruktur inkluderar fasta anläggningar som lastkajer, dockor. Till den anslutande infrastrukturen 
räknas anknytande vägar, järnvägar, inre vattenvägar och farleder.  
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2 Bakgrund, avgränsning och upplägg 
2.1 Hamnar och transportkedjor  
2.1.1 Hamnar, hamnmyndigheter 
En hamn är ett specificerat land- och vattenområde. Hamnens roll är att tillhandahålla 
den infrastruktur och de tjänster som möjliggör övergången mellan land- och sjötrans-
porter. En viktig funktion är att göra ett bra utnyttjande av fartygen möjlig, dvs. att 
skapa förutsättningar för effektiva anlöp genom tillgång till kajplats för lastning och 
lossning samt kringtjänster. I de flesta hamnar dominerar godstransporter över person-
transporter. Hamnar är viktiga noder i ett intermodalt perspektiv. Det finns ofta en eller 
flera terminaler i en hamn och många gånger är kombiterminaler (snittställe mellan väg 
och järnväg) lokaliserade i eller i anslutning till hamnar.  

I Sverige skiljs mellan ca 50 allmänna hamnar som får inrättas (utvidgas eller avlysas) 
om hamnen är av väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln (Lag 1983:292, 
1983). Dessutom finns ca 15 industrihamnar som är knutna till och betjänar industri-
företag och lastageplatser som är platser där bulkprodukter kan lastas och lossas men 
där det inte är säkert att det finns en brygga. Faktumet att allmänna hamnar är öppna för 
alla innebär inte att alla allmänna hamnar kan hantera alla varuslag. Flera hamnar har 
specialiserat sig på vissa produkter.  

Projektet Hamnstruktur och Sjöfart (Sjöfartsverket, 1999) skiljer mellan fyra 
delmarknader:  

1. färje- och roro-trafik (roll on, roll off) i regionala system i Europa – främst 
transporter av lastbilar, trailers, växelflak och järnvägsvagnar. Denna marknad är 
intermodal. Transporter baseras främst på öppna system liksom kombinations-
tänkande med olika lastslag på samma fartyg 

2. containertrafik i ett integrerat globalt system – feedertrafik till/från kontinenten 
är regional men ingår i globala system. Containertransporterna är intermodala. 
Lolo-tekniken (load on, load off) används 

3. specialiserade system – globala och regionala för transporter av nya bilar, kyl-
produkter och högvärdiga skogsprodukter m.m. Det finns två motsatta utveck-
lingstendenser i dessa system dels en ökad konkurrens med containersystem, 
dels specialisering när godsvolymerna och lasthanteringen så medger 

4. transporter av bulk eller general cargo i globala och/eller regionala system, där 
godset inte är enhetsberett. Transporter är inte i samma utsträckning intermodala 
som de enhetsbaserade godstransporterna och konkurrensen är mer begränsad i 
förhållande till järnvägs- och lastbilstransporter. 

I föreliggande rapport avses allmänna hamnar i den svenska definitionen, samtliga fyra 
delmarknader (och persontransporter) inkluderas även om fokus ligger på segment 1 
och 2 (segment 4 och delvis 3 hanteras i större utsträckning i privata industrihamnar 
respektive lastageplatser). 

I allmänna hamnar används olika organisatoriska modeller; den ena ytterligheten är att 
hamnar drivs som en del av den offentliga administrationen eller lyder under en 
hamnmyndighet. Hamnmyndigheter ansvarar för hamnens utveckling, infrastruktur, 
säkerhet och har rollen som samordnare av och skiljedomare mellan offentliga och 
privata intressen. Den andra ytterligheten är att hamnar drivs som privata företag och 
att det inte finns något offentligt inflytande utöver bestämmelserna med avseende på 
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miljö, lokal/regional planering och sammankoppling med den anslutande infrastruk-
turen.  

Det finns en trend att fartygen blir större och anlöper färre hamnar och att hamnarnas 
omland överlappar varandra i större grad. Denna utveckling sker också till följd av att 
transporttjänster på järnväg (och inre vattenvägar) har förbättrats, bl.a. med anledning 
av att marknaderna har avreglerats och infrastrukturen har byggts ut. Kostnader i 
hamnar (nodkostnader) tenderar att utgöra en växande andel av de samlade dörr-till-dörr 
kostnaderna. Större fartygsstorlekar och rationellare godshantering i större terminaler 
har sannolikt fört till ökade kostnader i hamnarna. Undervägskostnader (länkkostnader) 
har däremot haft en tendens att sjunka såväl för sjö- som landtransporter.  
 
2.1.2 Transportkedjor 
Olika transportkedjor som använder sig av (olika) hamnar konkurrerar med varandra. 
Aktörer i transportkedjan erbjuder i större grad tjänster i nätverk (och inte enskilda 
hamnar). Koncentrationen medför risken att de få aktörerna på marknaden missbrukar 
sin makt.4 Van de Voorde & Vanelslander (2009) anser att hamnarnas roll i 
transportkedjan generellt har minskat och att hamnar och offentliga myndigheter har 
uppträtt som reaktiva åskådare i förändringsprocessen.  

Koncentrationen av godstransportflöden underlättar utvecklingen av anslutnings-
transporter med järnväg och sjöfart (inre vattenvägar och kustsjöfart/short sea shipping) 
vilket tentativt minskar transporternas negativa externa effekter. Samlingen av flödena 
innebär dock också en koncentration av de negativa externa effekterna på lokal nivå.  

 
2.2 Effektivitetsproblem och transportpolitik 
2.2.1 Samhällsekonomiska effektivitetsproblem  
Vi analyserar samhällsekonomiska effektivitetsproblem med avseende på hamnar ur det 
korta och långa perspektivet. Det är viktigt att hamnpolitiken kan anpassa sig till 
förändrade omvärldsförutsättningar som ändrade handelsmönster eller policies för att 
minska sjöfartens emissioner. Ett exempel är de regler som den Internationella Sjöfarts-
organisationen (IMO) har kommit överens om 2008 för att minska utsläppen av NOx 
och SO2. Ett annat exempel är att EU-kommissionen planerar ett handelssystem för 
utsläppsrätter och/eller andra åtgärder på europeisk nivå för att minska sjöfartens CO2-
utsläpp (om FN:s klimatkonferens i december 2009 inte leder till bindande lösningar).5 

Fördelningsaspekter som till exempel regionalpolitik ingår inte i begreppet samhälls-
ekonomisk effektivitet. Dessa inkluderas nedan i den mån som de är relevanta för 
hamnpolitiken. 

Det finns olika typer av problem när det gäller samhällsekonomisk effektivitet med 
avseende på godstransporter. Ett problem är den bristande internaliseringen av de 
negativa externa effekterna i form av trängsel, emissioner, buller m.m. som transporter 
ger upphov till gör att transporterna blir alltför omfattande eller att de transporter som 
sker inte genomförs på ett bra sätt när det gäller val av transportlösning och val av rutt 
m.m. Andra problem är begränsningar i till exempel infrastrukturens kapacitet, 

                                                 
4 De 20 största rederierna transporterade år 2007 över 80 % av alla container jämfört med 20 % år 1980. 
5 EUROPEAN COMMISSION (2008) Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the committee of the regions, Strategy 
for the internalisation of external costs.  
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otillräckliga eller otillfredsställande regleringar och/eller monopol begränsar 
utvecklingen av de samhällsekonomiskt mest effektiva lösningarna.  

 
2.2.2 Transportpolitik  
Den svenska och europeiska transportpolitiken6 anvisar en möjlig väg för att närma sig 
en samhällsekonomiskt effektiv avvägning. Den principiella lösningen är att (1) inter-
nalisera trafikens externa effekter med olika styrmedel. Samtidigt adresseras problemet 
med otillräcklig kapacitet och defekter i transportsystemens funktionssätt, som minskar 
den potentiella ekonomiska tillväxten och välfärden, genom (2) en avvägd investerings-
politik och (3) vidtagandet av förutsättningsskapande åtgärder till exempel med 
avseende på konkurrens. Dessa tre beståndsdelar måste vara uppfyllda. I begreppet 
transportpolitik ingår således olika typer av åtgärder (infrastrukturpolitik, skattepolitik, 
konkurrenspolitik m.m.) och avgränsningen till exempelvis sjöfartspolitik och närings-
politik är inte alltid knivskarp. Sammanställningen nedan baseras på dokument som har 
tagits fram av transportministerier, EU:s Direktorat Transport och Energi (DG TREN) 
och utredningar m.m. Konkurrenspolitik tas således upp i den mån den är relevant för 
transportsektorn.  

I Vitboken om EU:s transportpolitik år 1992 (European Commission, 1992) ligger 
tyngdpunkten på konkurrenslagstiftningen. Avregleringen av marknaden för vägtrans-
porter har bidragit till att de har ökat mer än de övriga trafikslagen. Enligt 2001 års 
Vitbok (European Commission, 2001a) syftar EU:s transportpolitik fram till 2010 till att 
”återställa balansen” mellan trafikslagen, dvs. att främja järnvägs- och sjötransporter 
samt intermodala transporter. Detta mål behöver inte stämma överens med det samhälls-
ekonomiska effektivitetskriteriet. I halvtidsöversynen av Vitboken, (European 
Commission, 2006a) påpekas att åtgärderna som Kommissionen föreslog 2001 inte 
räcker för att hålla tillbaka de negativa miljöeffekterna och andra oönskade följder som 
de ökande transporterna för med sig samtidigt som rörligheten skall underlättas. I 
halvtidsöversynen tas bl.a. upp att alla trafikslag måste bli effektiva separat och i 
kombination med de andra trafikslagen. 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällseko-
nomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och 
näringsliv i hela landet, (SOU 2008/9:35, 2008). I SIKA:s uppföljning av de sex 
transportpolitiska delmålen 2009 (SIKA, 2009b) konstateras att transportkvalitetsmålet 
inte nås fullt ut och att det krävs ytterligare åtgärder för att uppnå miljömålen.7 Detta 
gäller för person- och godstransporter och alla trafikslag, dvs. är inte specifikt för 
transporter som går igenom hamnar. De återstående, delvis växande, problemen med 
avseende på miljö, klimat och transportkvalitet m.m. på europeisk och svensk nivå 
innebär utmaningar för transportpolitiken.  

                                                 

6 Den gemensamma transportpolitiken har som mål att undanröja de hinder som finns vid medlems-
staternas gränser och på så vis främja fri rörlighet för personer och varor. I detta syfte strävar den efter att 
förverkliga den inre transportmarknaden, säkerställa en hållbar utveckling, garantera förvaltningen av 
ekonomiska stödprogram, krympa avstånden, öka säkerheten samt utveckla det internationella samarbetet. 
Den berör även villkor enligt vilka utomlands hemmahörande transportföretag får utföra transporter i en 
medlemsstat (http://europa.eu/scadplus/glossary/common_transport_policy_sv.htm). 
7 De sex delmålen har ersatts av två huvudmål (funktionsmål och hänsynsmålet), SOU 2008/09:93 (2009) 
Mål för framtidens resor och transporter.  
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Även om det övergripande målet för den svenska politiken är säkerställandet av en 
samhällsekonomisk effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning kan och ska 
samhällsekonomiska underlag inte ersätta transportpolitiska beslut. Politiker och 
myndigheter m.m. inkluderar andra faktorer, som till exempel fördelningsaspekter, i 
sina beslut.  

 
2.3 Avgränsning och upplägg 
2.3.1 Avgränsning  
Vi betraktar transportpolitiska frågor som rör hamnar. Anslutningar på sjösidan 
(farleder) och landsidan (vägar, järnvägar, inre vattenvägar) inkluderas i den mån de är 
av betydelse för hamnar och hamnpolitiken. I begreppet hamnpolitik ingår de politiska 
beslut som syftar till att påverka utvecklingen av hamnarnas aktiviteter. Både den 
nationella och internationella nivån inkluderas, fokus ligger på de europeiska länderna 
och särskilt Sverige. Ett internationellt perspektiv krävs, dels eftersom EU:s och IMO:s 
lagstiftning gäller, dels därför att hamnar i och utanför Sveriges/Europas gränser är 
delar av ett internationellt samverkande system och konkurrerar med varandra. Vi 
inkluderar inte lokala planeringsfrågor i detalj. Generella sjöfartspolitiska frågor ingår 
inte heller. Fokus ligger på utvecklingen under senaste årtionden. 

 
2.3.2 Upplägg 
I kapitel 3 belyses policyfrågor inom hamnpolitiken utgående ifrån offentliga dokument 
och muntlig information från transportministerier m.m. Fokus ligger på det svenska och 
europeiska perspektivet och hamnar som är allmänt tillgängliga. Som komplement 
redovisas hamnpolitiken i länder som har valt liknande lösningar som Sverige 
(Tyskland) respektive helt andra lösningar (Storbritannien). Målsättningen är att identi-
fiera vad som uppfattas som problem, vilka processer som drivs och vilka samhälls-
ekonomiska underlag som behövs respektive efterfrågas.  

I kapitel 4 följer en genomgång av den ekonomiska litteraturen, dvs. vetenskapliga 
artiklar, bokkapitel, konferensbidrag och rapporter m.m. på området. Där beskrivs vilka 
policyfrågor som behandlas, vilka metoder som används och vilka resultat som 
redovisas. Den s.k. gråa litteraturen är inte lika tillgänglig som den akademiska 
litteraturen, vi gör därför inga anspråk att vår litteratursammanställning är komplett i 
alla avseenden.  

I kapitel 5 diskuteras i vilken omfattning den ekonomiska litteraturen ger svar på 
policyfrågorna och vilka forsknings- och utvecklingsbehov som finns.  
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3 Policyfrågor  
3.1 Hamnpolitik  
Hamnpolitik är en del av transportpolitiken. Hela arsenalen av åtgärder beträffande 
investeringar, förutsättningsskapande regleringar och internalisering av externa effekter 
med hjälp av prissättning tillämpas för att uppnå samhällsekonomiskt effektiva 
lösningar. Ytterligare ett politikområde, som hänger ihop med de ovan nämnda, avser 
den offentliga sektorns resp. marknadens engagemang vid hamnarnas styrning. 

Den offentliga modellen utgår ifrån att det finns tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 
och att dessa bör tillhandahållas av staten och finansieras via offentliga medel. Utgångs-
punkten är bl.a. att hamnar skall möjliggöra handel och bidra till den regionala 
ekonomiska utvecklingen och att detta inte kommer till stånd på ett optimalt sätt på 
marknaden. Modellen används vanligtvis för vägar och järnvägar (länkar i 
transportsystemet) och inrymmer risker för politiskt misslyckande som bristande 
information eller risk för felaktig investeringsnivå. I marknadsmodellen ses hamnar som 
företag som bör täcka sina kostnader inklusive investeringar genom att ta betalt av de 
företag och personer som använder hamnen. Modellen inrymmer risk för marknads-
misslyckanden till följd av bl.a. förekomsten av kollektiva nyttigheter (public goods)8, 
externa effekter, imperfekt konkurrens och asymmetri vad det gäller information.  

Som Jansson & Shneerson (Jansson and Shneerson, 1982) konstaterade år 1982 används 
ekonomiska principer i mycket mindre grad för hamnar än för de andra trafikslagen och 
prissättningspolitiken är inte lika utvecklade. Vi bedömer att detta är lika giltigt idag. 
(Se nedan). 

År 1997 beskriver EU-kommissionen sin syn på hamnarnas organisation och roll i den 
europeiska transportpolitiken i Grönboken för hamnar och maritim infrastruktur 
(European Commission, 1997). Fleming & Baird (Fleming and Baird, 1999) konstaterar 
att Kommissionen genomförde få åtgärder som avser anslutningar till hamnar och 
saknade en europeisk politik för hamnar under EU:s första årtionden. Vårt intryck är 
dock att policyfrågor med avseende på sjöfart och hamnar har fått större uppmärksam-
het under de senaste åren bl.a. med Meddelandet om den europeiska hamnpolitiken 
2007 (European Commission, 2007).  

I Sverige behandlar den Sjöfartspolitiska utredningen 1995 (SOU1995:112, 1995) 
sjöfartens trafikpolitiska inriktning. Utredningen betonar hamnarnas roll som knutpunkt 
för utrikeshandeln och föreslår en konkretisering av målet om effektiva transporter för 
utrikeshandeln. Utredningen bedömer vidare att huvudinriktningen måste vara att aktivt 
arbeta inom EU för att utveckla sjöfarten och dess kopplingar till det transeuropeiska 
nätverket. Första Godstransportdelegation GTD I (SOU 2001:61, 2001) och andra 
Godstransportdelegation GTD II (SOU 2004:76, 2004) utvecklar tankar kring hamnar-
nas roll som noder i transportsystemet. Tankarna tas upp i Hamnstrategiutredningen 
(SOU 2007:58, 2007), den Transportpolitiska propositionen (Prop. 2005/6:160, 2006) 
och Infrastrukturpropositionen (Prop. 2008/9:35, 2009). 

                                                 
8 Kollektiva nyttigheter (public goods) är tjänster eller varor som alla kan ha användning av. En kollektiv 
nyttighet kännetecknas av 1) icke-rivalitet, dvs. att nyttigheten inte minskar om en person eller ett företag 
konsumerar den och 2) icke-exkluderbarhet, dvs. att det inte går att utesluta någon från att konsumera 
nyttigheten och 3) omöjlighet eller stor svårighet att utesluta användare som vägrar att betala. 
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Nedan diskuteras policyfrågorna för de fyra ovan nämnda politikområden: styrning av 
hamnar, förutsättningsskapande regleringar till exempel med avseende på konkurrens, 
investeringar och prissättning. 

 
3.2 Styrning av hamnar  
I Meddelandet om den europeiska hamnpolitiken (European Commission, 2007) tas 
bl.a. upp spelregler för investerare, operatörer och transportköpare. EU-kommissionen 
överlåter hamnarnas organisation och förvaltning till medlemsstaterna. Kommissionen 
påpekar dock att hamnmyndigheterna ”kan klara sin uppgift bättre om de har tillräcklig 
grad av självbestämmande”. Dessutom anser Kommissionen att finansiell självständig-
het är en förutsättning för en effektiv fördelning av investeringsmedel och hamnarnas 
utveckling.9  

Hamnarnas organisation varierar mellan olika europeiska länder. De sydeuropeiska 
länderna har traditionellt centralt styrda hamnar, medan det finns kommunala respektive 
regionala hamnar i Tyskland, Nederländerna, Belgien, Skandinavien (de gamla 
Hansaländerna) och ett stort inslag av privata hamnar i Storbritannien, (se Verhoeven, 
2009).  

3.2.1 Kommunal styrning av hamnar i Sverige  
Hamnområdet i de allmänna hamnarna ägs oftast av kommunen och arrenderas av 
hamnföretagen. Under de senaste åren har flera kommunala hamnförvaltningar och 
stuveribolag ombildats till integrerade hamn- och stuveribolag.  

Stockholm stad har beslutat att flytta containerhanteringen till Norvik/Nynäshamn, 
hamnen i Norvik skall även användas som transshipment hamn till Finska Viken. Sedan 
mars 2009 finns med Hutchison Port Holding (HDH) en global terminalaktör i 
Stockholm. Avsikten är att HDH skall vara med i uppbyggnaden och driften av den nya 
container- och rorohamnen i Norvik. Avtalet är 25-årigt och garanterar Stockholms 
hamnar hyresintäkter från mark och lokaler.10 Göteborgs Hamn skall delas upp i en 
kommunal hamnmyndighet och tre terminalbolag (för container- bil- och ro/ro-
terminalen) som så småningom skall tas över av privata operatörer.11 I april 2009 
fattade Göteborgs kommunstyrelse ett inriktningsbeslut som innebär att hamnen 
fortfarande ägs av staden men att driften tas över av externa terminaloperatörer. Ett 
motiv är att ”terminaloperatörer är experter på terminaldrift och ofta ingår i globala 
nätverk. På så sätt kan de skaffa sig stordriftsfördelar, till exempel genom billigare 
inköp av utrustning och gemensamma produktionssystem samt marknadsfördelar 
genom sina internationella kontaktytor”.12 Vi noterar att den planerade organisatoriska 

                                                 
9 Även i Meddelandet om strategiska mål och rekommendationer för EU:s sjöfartspolitik fram till 2018 
EUROPEAN COMMISSION (2009b) Strategic goals and recommendations for the EU’s maritime 
transport policy until 2018. betonar Kommissionen vikten av att hamntjänsterna skall tillhandahållas ” i 
enlighet med principerna om rättvis konkurrens, finansiell insyn, icke-diskriminering och 
kostnadseffektivitet. 
10 Avgörande för Norviksetableringen är beslut i miljödomstol och utbyggnad av spårförbindelsen till 
hamnområdet. HDH har rätt kliva av om Norvik stoppas eller allvarligt försenas.   
11 Göteborgs Hamn, Media – Pressreleaser, 2009-04-29 Ny fas för Nordens största hamn. Relationen 
mellan Göteborgs Hamn och Stena fungerar redan idag så att Göteborgs Hamn äger hamnområdet och 
alla kajer och Stena tecknar avtal med hamnen för att sköta driften.  
12 Göteborgs Hamn, Media – Pressreleaser, 2009-04-29 Ny fas för Nordens största hamn. 
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förändringen med flera externa operatörer i en hamn tentativt utökar konkurrensen. Det 
finns å andra sidan inga garantier för att de stora globala operatörerna favoriserar 
svenska terminaler. Det kan finnas risk att operatörer spelar ut olika kommuner 
respektive olika länder mot varandra (på motsvarande sätt som lågprisbolagen inom 
flyget).  

Hamnarnas verksamhet finansieras med avgifter som är resultat av en förhandling 
mellan hamnen och kunden. Sjöfartsverket bedömer att tillväxten av hamnsektorns 
anläggningskapital sker i minst samma takt som omsättningen växer vilket tyder på att 
verksamheten blir alltmer kapitalintensiv och att betydande strukturförändringar 
behöver ske löpande (Sjöfartsverket, 2003). Verket anser att det finns anledning att 
förvänta sig att investeringsbehoven inom hamnsektorn kommer att öka.  

 

Anslutande sjö- och landinfrastruktur 

Sveriges geografiska läge vid relativt grunda och känsliga havsområden, klimatet med 
is vintertid, den långa kuststräckan och det stora antalet hamnar utspridda längs kusten 
gör att landet i hög grad tvingas hantera frågor som har att göra med sjöfartens infra-
struktur (Sjöfartsverket, 2003). Staten har genom Sjöfartsverket huvudansvar för den 
del av infrastrukturen som sammanhänger med sjövägar (lotsning, isbrytning m.m.) och 
sjötrafikinformation (sjökort, trafikinformation m.m.). Med undantag för vissa hamnar 
(Malmö, Helsingsborg)  sköter Sjöfartsverket farledsunderhållet till kaj, (SOU 2007:58, 
2007). Ökade fartygsstorlekar och/eller frekvenser ställer större krav på farledernas 
djupgående och bredd samt säkerhets- och miljökrav. 

Väganslutningar finns till alla allmänna hamnar. Om man bortser från Brofjorden som 
huvudsakligen betjänas från sjösidan, har alla de största godshamnarna korta anslut-
ningar till TEN-vägnätet (Sjöfartsverket, 2003). Över hälften av de 50 allmänna 
hamnarna har järnvägsanslutning och hanterar enhetsberett gods. Ett tjugotal operatörer 
genomför godstransporter på järnväg i Sverige. Det har skett en koncentration av de 
intermodala flödena till de större hamnarna13 där kombinationen sjöfart/järnväg har 
utvecklats. Det finns ett mer spritt mönster för bulktransporter och industrins system-
transporter. Göteborgs hamn har ett stort upptagningsområde och fungerar som omlast-
ningshamn för sjöburna transporter till hela Östersjöområdet och Norge. I Sydsverige är 
bl.a. Trelleborg en gateway till kontinenten för både väg- och järnvägstrafik från/till 
stora delar av landet (Sjöfartsverket, 2003). På ostkusten konkurrerar flera hamnar med 
varandra. Två av de stora godshamnarna, Göteborg och Karlshamn, har långa avstånd 
till TEN-järnvägarna. 

 
3.2.2 Decentraliserad styrning av hamnar i Tyskland  
I Tyskland finns olika typer av decentralicerade styrningsmodeller, hamnen kan höra till 
en delstat (Hamburg), en kommun (Kiel), delstat och kommun (Wihelsmhaven) eller 
företag (Emden, Rostock).  

 
3.2.3 Privatisering av hamnar i Storbritannien 
I Storbritannien privatiserade den konservativa regeringen hamnarna, som ett av de 
första områdena, i början på 1980-talet. Idag går ca två tredjedelar av den transporterade 

                                                 
13 Göteborg, Malmö, Trelleborg, Norrköping, Stockholm och Gävle. 
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godsmängden (mätt i ton) genom privata hamnar. Den resterande mängden lastas och 
lossas främst i mindre hamnar som ägs av investeringsfonder (trust ports) eller 
kommuner. Andelen som går igenom privata hamnar är högre mätt i värde. Alla 
containerhamnar är privata.  

Målsättningen med privatiseringen var att förbättra hamnarnas prestationer och att 
minska anspråken på statsbudgeten. Intäkterna till statskassan, främjandet av 
konkurrensen mellan hamnarna och ett utökad andelsägande var ytterligare motiv för 
privatiseringen. Premissen är att konkurrensen säkerställer att de av kunderna och 
samhället efterfrågade tjänsterna framställs på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt. 
Staten bestämmer regler för säkerhet, hälsa m.m. men i övrigt är utgångspunkten att det 
inte finns kollektiva nyttigheter som rättfärdigar statens engagemang. Statliga ingrepp 
grundas på att hantera marknadsmisslyckanden. Marknadens signaler skall styra och det 
behövs enligt transportministeriet inga åtgärder för att driva utvecklingen i den ena eller 
den andra riktningen, till exempel att koncentrera flöden till vissa hamnar eller att 
avlasta infrastrukturen i sydöstra England som kännetecknas av trängselproblem.14  

Efter nästan trettio års erfarenhet anser transportministeriet (Department for Transport, 
2007), baserat på en utvärdering som Competition Commission har genomfört, att det 
finns en sund konkurrens och effektivitet inom hamnsektorn. ”Evidence submitted 
during the consultation suggests that levels of competition and efficiency in the 
domestic port sector are sound.” Enligt ministeriet har privatiseringen varit framgångs-
rik, det registrerades till exempel inga konkurser för privata hamnar eller trust hamnar. 
Utfallet jämförs med ett tidigare politiskt styrt system som kännetecknades av bl.a. låg 
produktivitet. Ministeriet anser det som tillräckligt att konkurrensmyndigheterna följer 
upp utvecklingen och hanterar missbruk av monopol. (Klagomål med avseende på 
hamnavgifter gällde i första hand små hamnar.) Ministeriet ser inget behov av 
regleringar och en regleringsmyndighet för hamnar på motsvarande sätt som för 
järnvägar där det finns monopol.  

 
3.3 Konkurrens m.m. 
3.3.1 Konkurrens mellan operatörer i hamnar 
Väl fungerande marknader är en förutsättning för att transportpolitikens decentrali-
serade beslut skall få samhällsekonomiskt effektiva utfall. Skapandet av en fungerande 
marknad utan kvantitativa restriktioner skall garantera att operatörerna anpassar sin 
prissättning gentemot kunderna till kostnaderna och leda till ett bättre tjänsteutbud eller 
nya aktörer.   

Vad det gäller konkurrens i hamnar konstaterar den Sjöfartspoltiska utredningen 1995 
(SOU1995:112, 1995) att det i första hand är en sak mellan Hamn- och stuveriförbundet 
och Transportarbetareförbundet (och inte staten) att hitta lösningar. Det s.k. stuveri-
monopolet har tagits upp som ett förhållande som hindrar teknisk utveckling och 
rationalisering i hamnarna. 

Första Godstransportdelegation GTD I (SOU 2001:61, 2001) påpekar att bristande 
konkurrens i stuveriverksamheten har inneburit hinder för utvecklingen av hamn-
verksamheten. Tre år senare konstaterar GTD II (SOU 2004:76, 2004) att nya företag 
har etablerats och att konkurrensen i hamnarna ökat. (I 18 hamnar fanns fler än en 

                                                 
14 Philip Grindrod, UK Department for Transport 24 August 2009. 
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operatör på stuverimarknaden.) GTD II nådde inte enighet i frågan om den s.k. egen-
hantering genom fartygens besättning. Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2007) 
påpekar att det krävs att hamnar säkerställer en ökad konkurrens med fler aktörer på 
marknaden för hamntjänster (inklusive egenhantering).  

År 2001 tog EU-kommissionen fram det s.k. hamnpaketet (port package) som innehöll 
ett förslag till hamndirektiv om tillgången till marknaden för hamntjänster, (European 
Commission, 2001b). Användare och potentiella utförare av hamntjänster hade klagat 
över monopolsituationen i många europeiska hamnar. Enligt direktivförslaget skulle nya 
tillhandahållare av tjänster kunna få tillträde till marknaden genom regelbundna 
upphandlingar. Även egenhantering skulle vara möjlig, på motsvarande sätt som inom 
flyget. Europaparlamentet förkastade Kommissionens förslag till hamndirektiv år 2001, 
parlamentet röstade även emot ett något reviderat förslag tre år senare, (European 
Commission, 2004). Bl.a. anfördes att avregleringen är onödig eftersom de flesta 
aktörerna är nöjda med förhållandena i hamnarna, dumpning av priserna befaras om 
egenhantering tillåts. Olika parter har alltså olika uppfattningar om det råder bristande 
konkurrens i hamnarna och om det finns ett policybehov eller inte. 

 
3.3.2 Konkurrens mellan operatörer på länkar 
Marknaderna för godstransporter med de olika trafikslagen har öppnats för konkurrens 
men det återstår dock vissa problem. Sedan upphävandet av tillstånd är det endast 
kvalitetskriterier på företag som genomför godstransporter på väg för andras räkning 
som måste uppfyllas. Kommissionen föreslog i halvtidsöversynen av den gemensamma 
transportpolitiken år 2006 (European Commission, 2006a) en utvärdering av 
erfarenheterna.  

Kommissionen beslutade i Direktiv 91/440 om utvecklingen av gemenskapens 
järnvägar att statliga järnvägsföretag skall bolagiseras och infrastruktur och trafik 
separeras. Det långsamma införandet av direktivet i nationell lagstiftning i några 
medlemsstater påverkar utvecklingen av nationella och internationella järnvägs-
transporter. Sverige avreglerade marknaden för godstransporter på järnväg som ett av de 
första EU-länderna. Detta har bl.a. inneburit att flera nya operatörer har utvecklat s.k. 
hamnpendlar i samarbete med de stora hamnarna. Enligt Göteborgs Hamn är förutsätt-
ningarna för att hitta samarbetspartner för att utveckla hamnpendlar sämre i Norge där 
det inte finns en lika avreglerad marknad som i Sverige.15

Konkurrensförutsättningar för sjöfarten bestäms genom de regelverk som IMO utfärdar 
och EU-lagstiftningen. Tillgången till marknader för sjötransporter inom EU är fri sedan 
1993, (European Commission, 1993) och för transporter på inre vattenvägar sedan slutet 
av 1990-talet, (European Commission, 1996). Kommissionen har utvecklat en Aktions-
plan för ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder (European Commission, 
2009a), eftersom dagens regelverk för sjötransporter ”behandlar EU-länder i stor grad 
som länder utanför EU”. De förslagna regelförenklingarna neutraliseras dock delvis 
genom utökade security krav i EU:s direktiv om ökat hamnskydd, (European 
Commission, 2005).  

Konkurrensregleringar (anti trust) mellan företag som utför transporttjänster med flera 
trafikslag är också avgörande, bl.a. eftersom flera av dessa företag har konsoliderats på 
nationell och internationell nivå.  

                                                 
15 Muntlig information från Claes Sundmark, Göteborgs Hamn, 5. juni 2009.  
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3.3.3 Statsstödsregler 
EU-fördragets statsstödsregler syftar till att begränsa eventuella konkurrenssned-
vridningar.16 Reglerna innehåller ett principiellt förbud mot statsstöd men undantag 
definieras. Investeringar i allmänna vägar och järnvägar har traditionellt setts som en 
allmän politisk åtgärd som inte faller under statsstödsreglerna. Observera att med 
statsstöd avses allt offentligt stöd, dvs. även stöd från till exempel kommuner och 
kommunala bolag. 

Kommissionens beslut (2005/842/EG) om tillämpningen av artikel 86.2 EG-fördraget 
ger medlemsstaterna möjligheten att stödja företag som får i uppdrag att tillhandahålla 
tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Hamntjänster uppfattas som sådana tjänster. 
Utgångspunkten är att det behövs offentliga insatser och att utbudet på marknaden är 
otillräckligt. Offentliga investeringar i hamninfrastrukturen som är tillgängliga för alla 
användare på ett icke diskriminerande sätt betraktas inte som statsstöd däremot 
investeringar som gynnar vissa operatörer mer än andra. 

Bland annat i Sverige betalas sjöväghållningen, i motsats till väg- och järnvägsinfra-
strukturen till en stor del med brukaravgifter. 17Andra Godstransportdelegationen  
GTD II (SOU 2004:76, 2004) (se 3.4.3) påpekar att staten finansierar Vägverkets och 
Banverkets underskott medan Sjöfartsverket till stor del finansierar sin verksamhet 
inklusive investeringar med brukaravgifter. 

Kommissionen aviserar i Meddelandet om den europeiska hamnpolitiken (European 
Commission, 2007) att riktlinjer för statligt stöd till hamnar skall antas. Transparens i 
hamnarnas bokföring anges som en förutsättning för en verkningsfull tillämpning av 
statsstödsreglerna. Se EU:s Transparensdirektiv (European Commission, 2006b). 
Kommissionen planerar att utvidga transparensbestämmelserna till alla hamnar oavsett 
årsomsättning. Idag gäller föreskrifterna enbart för hamnar med en årsomsättning över 
40 miljoner Euro. En målsättning med utvidgningen är att få en mer komplett bild av de 
finansiella flödena från den offentliga sektorn till hamnarna. Konkurrensverket 
(Konkurrensverket, 2009) föreslår enklare regler och införandet av ett nationellt 
regelverk som i Danmark som hanterar all statsstöd. 

Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2009) påpekar att stöd till offentliga eller privata 
aktörer är en av huvudorsakarna till snedvridningar på konkurrensutsatta marknader. 
Bland annat på grund av den bristande transparensen av de finansiella flödena är det 
oklart hur stort problemet är på hamnområdet. Problem att identifiera investeringar, 
finansiella flöden och statsstöd finns på nationell och internationell nivå. Sjöfartsverket 
(Sjöfartsverket, 2003) tar upp flera problem i samband med beräkningen av hamn-
sektorns investeringar. En fråga är om man i hamnsektorns investeringsvolym bör räkna 
in investeringar i anslutande vägar, järnvägar och farleder inom ett visst avstånd till 
hamnen. En annan fråga är om man skall beakta hur finansieringen sker och endast 
inkludera investeringar som finansieras av hamnsektorn själv. En tredje fråga gäller hur 
man behandlar den förändring av det arbetande kapitalet i hamnsektorn som sker genom 
förändringar av stocken av anläggningskapital som disponeras genom långsiktiga 
arrendeavtal.  

                                                 
16 Även världshandelsorganisationen (World Trade Organization, WTO) har satt upp regler som begränsar 
utrymmet för det nationella stödet till näringslivet.  
17 Kostnader för lotsning täcks dels av lotsavgifterna och dels av farledsavgifterna. Kostnader för 
isbrytning täcks av farledsavgifterna. 
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3.4 Investeringar  
3.4.1 EU: s regler för offentlig finansiering av hamnar  
Investeringar genomförs för att utveckla suprastruktur18 och infrastruktur i och för 
anslutningar till hamnarna. Även om det inte råder konkurrens mellan alla hamnar vid 
alla tillfällen betonar Kommissionen i Meddelandet om den europeiska hamnpolitiken 
(European Commission, 2007) att spelreglerna för den offentliga finansieringen av 
hamnarna måste vara lika. (Se 3.3.3.) 

 
3.4.2 Transeuropeiskt nät för transportinfrastruktur (TEN-T) 
Den Europeiska Unionen skall enligt artikel 154 i EG-fördraget bidra till att upprätta 
och utveckla transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transporter, telekommuni-
kationer och energi. Vad gäller transporter beslutades 1992 regler för det transeuro-
peiska nätet (TEN-T). Hamnar ingår sedan 1996 i TEN-T, (European Parlament and 
Council, 1996). En målsättning med TEN-T är att minska eventuella felbedömningar 
som uppstår på grund av bristande koordinering i bedömningen av investeringsprojekt. 
Den samlade nyttan av investeringar inom EU underskattas om nyttor för icke inhemska 
EU-medborgare inte inkluderas. På motsvarande sätt överskattas nyttan om inte samt-
liga kostnader inkluderas och för mycket infrastruktur tillhandahållas. EU-kommis-
sionen anser att detta är särskilt relevant för internationellt konkurrerande hamnar och 
kombiterminaler (European Commission, 1998).  

Följande kategorier av hamnar kan få TEN-stöd: a) inlandshamnar med över 
0,5 milj. ton per år eller kusthamnar med internationell sjöfart med över 1,5 milj. ton 
eller 200 000 passagerare per år som har intermodala förbindelser med övriga TEN,  
b) hamnar med över 0,5 milj. ton eller 100 000 passagerare och förbindelser till övriga 
TEN och c) hamnar av regional betydelse på öar eller i avlägsna trakter som tillgodoser 
förbindelser med centrala Europa.  

Sjömotorvägar (motorways of the sea)19 är ett delprogram i TEN-T programmet som 
har som mål att koncentrera godsflöden på sjöfartsbaserade rutter och reducera 
trängseln i vägnätet genom att föra över transporter från väg till sjö.20 Också 
stödprogrammet Marco Polo21 skall bidra till ett mer långsiktigt hållbart 
transportsystem med en större andel järnvägs- och sjötransporter bl.a. genom att avlasta 
vägtransportsystemets tunga godsflöden. 

I sin genomgång av den politikrelaterade forskningen konstaterar EU:s Direktorat 
Transport och Energi (DG TREN) (European Commission DG TREN, 2009) att det 
finns forskningsbehov med avseende på utvecklingen av ett europeiskt terminalnätverk, 
där många godstransportkunder, operatörer och trafikslag samarbetar. Vår tolkning är 

                                                 
18 Suprastruktur omfattar rörlig utrustning i form av kranar, hanteringsutrustning m.m. Hamnrelaterad 
infrastruktur inkluderar fasta anläggningar som lastkajer, dockor. Till den anslutande infrastrukturen 
räknas anknytande vägar, järnvägar, inre vattenvägar och farleder.  
19 http://ec.europa.eu/transport/maritime/index_en.htm. 
20 Ett europeiskt transportnät inriktat på godstågtrafik diskuteras för att underlätta för gränsöverskridande 
godstransporter på järnväg (COM 2008/0247). Även konceptet ”Gröna korridorer” som tas upp i 
Handlingsplanen för Logistik utgår ifrån koncentrationen av flöden för långa transporter. 
21 http://europa.eu/legislation_summaries/transport/intermodality transeuropean_networks/l24159_sv.htm. 
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att detta nätverk omfattar åtminstone hamnar och kombiterminaler.22 DG TREN anser 
det som mycket viktigt att definiera de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna 
som olika terminalnätverk medför. Det saknas även information om godsflöden mellan 
avsändare och mottagare och användarvänliga simuleringsprogram som arbetar med 
hela transportportkedjan.  

Inom den maritima forskningen ser DG TREN ett behov att hitta effektfulla, miljö-
vänliga tekniska lösningar för att bygga, underhålla och utveckla infrastrukturen för 
hamnar och inre vattenvägar.23

 
3.4.3 Statlig koordinering i Sverige  
Den svenska transportpolitiken utgår från att godstransporter i grunden skall vara 
marknadsstyrda, och hamnverksamheten ses som en del av den huvudsakligen 
marknadsstyrda processen. Enligt den Sjöfartspolitiska utredningen 1995 (1995:112, 
1995) bedöms ett decentraliserat och marknadsorienterat hamnväsen med lokal och 
regional förankring som en lämplig modell och det anses inte behövas en statlig 
inblandning i hamnarnas verksamhet utöver vad som behövs för samarbetet mellan 
Sjöfartsverket och de enskilda hamnarna.  

HSS-projektet (Sjöfartsverket, 1999) beskriver att det föreligger olika skalekonomiska 
förutsättningar på kostnadssidan och intäktssidan för olika typer av hamnar med tanke 
på antal kunder, godsslag, krav på service och hamnens roll i transportkedjan. Projektet 
observerar:  

a) en utveckling som talar för en koncentration av godsflöden till tunga stråk och 
terminaler. Detta gäller främst containergodset, där stora nav och effektiva 
matartransporter med järnväg kräver betydande volymer 

b) en utveckling som talar för ett mer utspritt hamnmönster. Det gäller färje- och 
roro-trafik som lättare kan utnyttja den flexibilitet som sjöfarten medger och inte 
har samma krav på stora godsvolymer genom de betydligt mindre fartyg som 
används. Roro-sjöfart är ett mindre investeringskrävande transportalternativ än 
den containerbaserade lolo-sjöfarten. När det gäller bulktransporter styrs dessa 
av andra kriterier när det gäller val av hamn än container- och roro-godset. 
Raffinaderiernas och den tunga industrins lokalisering är avgörande för dessa 
stora flöden. 

GTD I (SOU 2001:61, 2001) motiverar statens insats i hamnpolitiken med behovet av 
att understödja den strukturella förändringen av verksamheten med hänsyn till hamnar-
nas roll som intermodala noder. Bristande koordinering av stat och kommuner anses 
bl.a. leda till risken att de samlade offentliga resurserna inte allokeras optimalt. Stora 
hamnar framför att det saknas offentliga medel till viktiga anslutningsinvesteringar, 
därför att en för stor del av de offentliga medlen investeras i konkurrerande hamn-
faciliteter. Enligt branschorganisationen Sveriges Hamnar leder kommunernas indirekta 
stöd till överkapacitet i många allmänna hamnar, diskussioner kring den nationella 
hamnstrategin (se nedan) har dock lett till specialiseringar i några hamnar.24 Även 

                                                 
22 Kombiterminaler ingår inte i TEN-T. 
23 Några av de nämnda frågorna tas upp inom EU:s sjunde ramprogram EUROPEAN COMMISSION 
(2009c) Work programme 2010, Cooperation Theme 7, Transport (including areonautics). 
24 Michael Castanius, Sveriges Hamnar. 2009-05-24. 
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Sjöfartsverket upplever att det finns överinvesteringar i hamnar och underinvesteringar i 
landinfrastrukturen till/från hamnarna.25

GTD I tar upp behovet av att prioritera hamnar, dvs. att ”att staten som förutsättnings-
skapare bör understödja en strukturell förändring av hamnverksamheten som mer 
fokuserar på hamnarnas roll som noder och nav i nationella och internationella gods-
flöden än på enskilda kommunernas situation. Exempelvis kan ett sådant understöd-
jande ske i samband med den planering av infrastruktur till och från hamnar som staten 
har ansvar för enligt rådande ordning”.  

GTD II (SOU 2004:76, 2004) föreslår tre strategiska hamnregioner med skärskild 
betydelse för godstransporter.26 Att s.k. strategiska hamnar bör ges en särställning med 
såväl möjligheter som förpliktelser. GTD II menar att de berörda parterna i var och en 
av regionerna sinsemellan bör försöka enas om åtgärder för en ökad samordning. Man 
anser att regeringen bör medverka i överläggningar om vilka roller de olika hamnarna 
inom respektive område bör ta. Lösningen skall bl.a. leda till att för samhället kost-
samma dubbelinvesteringar undviks. GTD II anser att staten, genom trafikverken, bör ta 
ett utökat ansvar för väg- och järnvägsanslutningarna till hamnarna i de regioner där 
parterna har blivit överens om hur hamnstrukturen skall kunna nyttjas samhällseko-
nomiskt effektivt. Givet att parterna är överens om en rollfördelning, anser GTD II att 
statens insatser för farleder inom respektive region kan allokeras på ett samhällseko-
nomiskt effektivt sätt. GTD II framhäver att infrastrukturen på hamnområdet kan 
avlastas med torrhamn eller dry port konceptet.27  

I Sverige uppfyller ca hälften av hamnarna TEN:s krav i form av godsmängd och/eller 
antal passagerare. GTD II påpekar att det är otillfredsställande att TEN-hamnarna inte 
väljs ifrån ett helhetsperspektiv och att hamnarnas koppling till de tunga godstransport-
stråken inte beaktas. Vi delar kritiken och ser också ett behov att inkludera hamnarnas 
funktion och koppling till det övriga transportsystemet vid urval av TEN-hamnarna. 

I den Transportpolitiska propositionen (Prop. 2005/6:160, 2006) motiveras tillsättningen 
av en Hamnstrategiutredning ”För att hamnarna även i framtiden skall vara effektiva 
noder i de intermodala transportkedjorna måste goda förutsättningar skapas för 
hamnarnas fortsatta utveckling till effektiva och konkurrenskraftiga enheter. De stor-
driftsfördelar som finns i de intermodala systemen gör att det är betydelsefullt att 
identifiera de regioner där godstransportstråkens viktigaste intermodala noder finns för 
att på så sätt stärka de olika transportsystemens effektivitet.” Hamnstrategiutredningen 
skall tjäna som underlag vid beslut om statligt finansierad infrastruktur. I direktivet till 
utredningen definieras att sex kriterier med avseende på godsomsättning, infrastruktur, 
miljö, säkerhet/skydd, utveckling och samarbete skall beaktas.28  

                                                 
25 Gunnar Eriksson, Sjöfartsverket 2009-12-02. 
26 Som områden förslås mellersta ostkusten, västra Sverige och Skåne. Rollfördelningen mellan 
hamnarnalängs Norrlandskusten och de olika funktioner som de fyller anses fungera på ett 
tillfredsställande sätt. 
27 En torrhamn (dry port) är en plats, i regel inne i landet, dit transporter går direkt från hamnen. I 
torrhamnen utförs exempelvis tullklarering eller annan godsadministration som annars sker i hamnen. 
28 Motsvarande uppdrag om utvecklingen av ett strategiskt nät av kombiterminaler gavs till Banverket, 
BANVERKET (2007) Strategisk nät av kombiterminaler - intermodala noder i det svenska 
godstransportsystemet.. 
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Hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58, 2007) utgår ifrån GTD II:s strategiska hamn-
regioner och föreslår prioriteringen av tio strategiska hamnar.29 Utredningen konsta-
terar att det finns samstämmighet kring förslagen med undantag för Östra Mellan-
sverige. Ett exempel är diskussionen kring byggandet av den nya container- och roro-
hamnen i Norvik inklusive och väg- och järnvägsanslutningar (se 3.2.1).  

Hamnstrategiutredningen innehåller en kort sammanställning av motsvarande statliga 
infrastrukturåtgärder i de Norge, Danmark och Storbritannien. I Norge föreslår 
Kystverket åtta hamnar som intermodala knutpunkter. I Danmark pågår reformer till 
följd av kommunsammanslagningen och faktumet att enbart en hamn per kommun får 
vara medlem i Danske Havne. (För Storbritannien se ovan.) 

Konkurrensverket anser att de krav som Hamnstrategiutredningen föreslår skall ställas 
på de hamnar som skall prioriteras är otillräckliga (Konkurrensverket, 2007). Verket 
understryker i sitt remissvar till Hamnstrategiutredningen att tydliga krav bör ställas för 
att hamnarna skall vara tillgängliga för kunder på konkurrensneutrala villkor.  

Infrastrukturpropositionen (Prop. 2008/9:35, 2009) tar upp Hamnstrategiutredningens 
förslag till strategiska hamnar och Kombiterminalsutredningens föreslag till strategiska 
kombiterminaler (Banverket, 2007). Regeringen anser ”att fördelarna med att inte peka 
ut strategiska hamnar överväger”, å andra sidan understryks att Hamnstrategiutred-
ningens kartläggning av det svenska hamnsystemet och hamnarnas roll i transportkedjan 
kommer att utgöra ett viktigt underlag för infrastrukturplaneringen. ”Förbättrad infra-
struktur till de hamnar som är mest centrala för det svenska transportsystemet och av 
hamnarnas roll och betydelse i transportkedjan kommer att utgöra ett viktigt underlag 
för kommande åtgärdsplanering.” Därför anses det som mycket viktigt att Vägverket, 
Banverket och Sjöfartsverket i största möjliga grad samordnar infrastrukturinveste-
ringarna i anslutning till hamnarna.    

I åtgärdsplaneringen (Banverket et al., 2009) prioriterar trafikverken investeringarna 
utgående från de i Hamnstrategiutredningen föreslagna strategiska hamnarna. Det 
utvecklas att ”De stordriftsfördelar som finns i anläggandet av en hamn och i hamn-
relaterad infrastruktur (farled och anslutande landinfrastruktur) motiverar att antalet 
hamnar begränsas. …. Urvalet av de tio hamnarna är väl balanserat med hänsyn till hela 
landets behov. Dessa hamnar har goda infrastrukturförutsättningar både från land- och 
sjösidan.”  

Det är inte tydligt hur trafikverken stödjer sig på de föreslagna hamnarna vid priorite-
ringen av anslutande investeringar. Det är oklart vilka förmåner och åtaganden 
utpekandet medför, till exempel vad det innebär att Karlshamn är utpekad som 
strategisk hamn, TEN-hamn och motorways of the sea hamn. Det är oklart hur det 
trafikslagsövergripande perspektivet säkerställs, bl.a. med hänsyn till att det konstateras 
att informationen om intermodala transporter är begränsad. Riktlinjer för samhälls-
ekonomiska kalkyler är också förhärskande trafikslagsvis och inte intermodalt, (SIKA, 
2008b). En ytterligare fråga är hur man bemöter kritiken att Hamnstrategiutredningen 
föreslår strategiska hamnar ur ett godstransportperspektiv och inte tar hänsyn till 
passagerartrafiken.30  

                                                 
29 Gävle, Göteborg i samarbete med Varberg och Uddevalla, Helsingborg, Karlshamn tillsammans med 
Karlskrona, Luleå, Malmö, Norrköping, Stockholm/Kapellskär, Sundsvall och Trelleborg. 
30 Kommentarer av Christel Viman, Stockholms Hamnar och Michael Castanius Sveriges Hamnar vid 
trafikverkens hearing 4 maj 2009. 
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Det finns undantag från regeln att ansvaret för infrastrukturen inom hamnområdet ligger 
på hamnägaren och ansvaret för den centrala infrastrukturen i anslutning till hamnarna 
ligger på staten. Infrastrukturpropositionen (Prop. 2008/9:35, 2009) ser det av 
konkurrensskäl som olämplig att Banverket äger eller förvaltar infrastrukturen i några 
hamnar. Regeringen har målsättningen att föra över infrastrukturen från Banverket till 
hamnägaren. Hamnstrategiutredningen (SOU 2007:58, 2007) föreslår att Sjöfartsverket 
åläggs att svara för farledshållning i alla allmänna farleder fram till hamnområdes-
gränserna. Idag sköter och bekostar hamnarna i Malmö och Helsingborg farlederna 
själva. Med hänsyn till de direkta korta farlederna borde problemet inte vara särskilt 
stort. 

 
3.4.4 Nationellt hamnkoncept i Tyskland 
I juni 2009 tog det tyska transportministeriet fram det första nationella hamnkonceptet, 
(BMVBS, 2009).31 Konceptet är en del av strategiplanen för godstransporter och 
logistik (BMVBS, 2008) som ser hamnpolitiken som en nationell uppgift som den 
federala nivån, delstater, kommuner, näringslivet och fackföreningar ansvarar 
gemensamt för. Målsättningen är en bättre koordinering inom politiken och ett tätare 
samarbete mellan hamnarna inom ramen för EU:s konkurrenslagstiftning. Den federala 
nivån tar ett större ansvar och 2008 ändrades lagen (Raumordnungsgesetz) så att 
strategiska planer för hela landet knytts till den nationella infrastrukturplanen 
(Bundesverkehrswegeplan, BVWP). Hamnkonceptet syftar till att bygga ut den relevanta 
infrastrukturen i och i anslutning till hamnarna och skall användas vid framtagningen av 
den nationella infrastrukturplanen. Enligt ministeriet fanns ett behov att utveckla en 
nationell strategi för att kunna ta hand om de prognostiserade godsmängderna i, till, från 
och genom Tyskland samtidigt som det finns begränsade offentliga medel.32  

Hamnkonceptet syftar bl.a. till att utveckla inre hamnar (Binnenhäfen) som trimodala 
knutpunkter (som knyter ihop sjö, väg och järnväg), andra centrala nav och de trans-
oceana hamnarna. Kluster av inre hamnar skall identifieras utgående från deras roll som 
nav, deras koppling till andra hamnar och godstransportcentra och deras lokalisering i 
industriella kärnområden.33 Klustrens slagkraft skall höjas genom hamnarnas 
samarbete, erbjudandet av logistiktjänster och förstoring av upptagningsområden. 
Klustrens gränser är inte ”vattentäta”, även hamnar utanför clustren kan ha viktiga 
regionala funktioner och kan knyttas till klustren. Tillhörigheten till ett kluster ger 
indikationer för hamnens betydelse men är inget bindande kriterium för nationella 
infrastrukturinvesteringar. Investeringsprojekt värderas med hjälp av den 
samhällsekonomiska metoden som tillämpas i BVWP. 

Det nationella hamnkonceptet har utvecklats som en övergripande strategi för de 
kommande tio åren och är en produkt av en förhandlingsprocess med de berörda 
aktörerna. Som underlag har i första hand sjötransportprognoser och inputoutput-

                                                 
31 Det nationella hamnkonceptet förföljer som ytterligare mål förbättringen av hamnarnas 
konkurrenskraft, säkringen av utbildningen och sysselsättning, stöd av miljö- och klimatpolitik och 
optimering av säkerheten i transportkedjorna. 
32 Jan Dirks, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2009-08-20. 
33 I Tyskland stöds godstransportcentra Güterverkehrszentrum, GVZ nationellt, inom ramen för 
statsstödsreglerna. Se Richtlinie zur Förderung von Umschlaganlagen des Kombinierten Verkehrs, 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 1. April 2009. 
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prognoser (Verpflechtungsprognosen) används. Transportministeriet nämner den 
bristande informationen över europeiska godstransportflöden som ett problem.34

 
3.4.5 Investeringspolitik i Storbritannien 
Det brittiska transportministeriet (Department for Transport, 2000) uppmärksammar 
hamnarnas betydelse i samband med utvecklingen av en trafikslagsövergripande 
strategi. Näringslivsrepresentanter framför att den decentraliserade ansatsen i 
Storbritannien vekar ha lett till att koordineringen av investeringar i hamnar och den 
anslutande landinfrastrukturen inte säkerställs.35 I utvärderingen 2007 (Department for 
Transport, 2007) bekräftas att regeringens ansvar anses ligga i skapandet av 
förutsättningar som uppmuntrar till investeringar och utvecklingen av ett hållbart 
transportsystem. Cirka vart femte år tar transportministeriet fram prognoser som 
underlag för ministeriet själva och hamnarna. Generellt anses dock privata investerare 
vara bättre lämpade att prognostisera godsflöden.36  

Beroende på hur mycket transporterna till/från hamnar använder anslutande vägar eller 
järnvägar, står hamnen för hela investeringskostnaden eller delar av den. Det finns ingen 
skyldighet från statens sida att koppla hamnar till det övriga transportsystemet. De 
företrädesvis privata hamnarna upprättar en masterplan och kalkyl. Ministeriet har tagit 
fram riktlinjer för bedömningen av hamninvesteringar (Project Appraisal Framework 
for Ports), inklusive värderingen av nyttor för tredje part. Kommunernas intresse för 
godstransporter är begränsat, det finns ett större engagemang och därmed koordine-
ringsbehov vad det gäller kryssningsterminaler. 

Transportministeriet finansierar ingen grundforskning men bjuder in forskare och 
konsulter till upphandlingar. Bland annat av sekretesskäl är det svårt för forskare att få 
tillgång till data men ministeriet anser att det krävs att forskare övertygar industrin om 
att de kan tillföra kunskap. Ministeriet själv saknar data över godsflöden, särskilt 
transporter som ansluter till containertransporter och anser det som svårt att uppskatta 
kostnader. 

 
3.5 Prissättning 
3.5.1 Hamnavgifter  
Vad det gäller prissättning i hamnar måste man skilja mellan avgifter för hanteringen 
och avgifter för infrastrukturen. GTD II (SOU 2004:76, 2004) diskuterar en organisa-
torisk uppdelning av hamnverksamheten i en infrastrukturförvaltande del som kräver 
offentliga medel och en godshanteringsdel som täcks via privata avgifter. 
Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2007) anser i sitt remissvar till Hamnstrategi-

                                                 
34 Jan Dirks, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2009-08-20. 
35 The Confederation of European Business, European Ports Policy, BusinessEurope input to the 
Commissions’s consultation, May 2007.  
36 Philip Grindrod, UK Department for Transport 24 August 2009. I Storbritannien planeras en ny 
organisation av processen i samband med planeringen av all typ av infrastruktur. Målsättningen är bl.a. att 
utveckla en front loading process som involverar aktörerna i ett tidigt stadium. Förändringarna förväntas 
inte vara särskilt stora för hamnarna. Hamnar ska upprätta planer med detaljer med avseende på 
kostnader, miljöeffekter. 
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utredningen att samtliga hamnbolag i de prioriterade hamnarna organisatoriskt borde 
dela upp sin verksamhet i en infrastrukturförvaltande del och an godshanteringsdel.   

I Meddelandet om den europeiska hamnpolitiken (European Commission, 2007) 
konstateras att information om avgifter för användning av hamninfrastrukturen är 
tillgänglig men ibland svårtolkade. Redare betalar även för lotstjänster, bogserings- och 
förtöjningstjänster, terminaltjänster m.m. Både i Meddelandet om den europeiska 
hamnpolitiken och i halvtidsöversynen av Vitboken (European Commission, 2006a) slår 
EU-kommissionen fast behovet av att åtgärda den bristande kopplingen mellan kost-
nader och hamnavgifter. Storleken på detta problem beror på graden av konkurrens-
beteende i hamnarnas prissättning (till exempel bildandet av karteller).  

Grönboken om hamnar och maritim infrastruktur (European Commission, 1997) 
framhäver att företag och hushåll skall betala de kostnader som de förorsakar.37 Vad det 
gäller hamnar skulle dock en prissättning som baseras på kortsiktiga marginalkostnader 
innebära att användaravgifter inte alltid täcker infrastrukturkostnaderna. Därför skulle 
högre avgifter, än de som baseras på kortsiktiga marginalkostnader vara tillåtna, 
förutsatt att de inte snedvrider konkurrensen. Det finns paralleller till flygplatsavgifter.38 
EU-kommissionen förespråkar en avgiftsprincip som baseras på långsiktiga marginal-
kostnader, som inkluderar kapitalkostnader för nya investeringar, driftskostnader och 
externa kostnader. Med genomsnittskostnader som bas skulle dagens användare betala 
för bundna kostnader (sunk costs), däremot skulle investeringskostnaderna inte täckas 
om driftkostnader används som bas. 

 
3.5.2 Infrastrukturavgifter på länkar 
När det kommer till länkar följer EU-kommissionen principen att internalisera de 
externa effekterna som transporterna ger upphov till genom (kortsiktig) marginal-
kostnadsprissättning. Detta framgår av Grönboken (European Commission, 1995) och 
Vitboken med avseende på prissättning av infrastrukturen (European Commission, 
1998).  

I Sverige bekräftar GTD II (SOU 2004:76, 2004) att de kortsiktiga marginalkostnaderna 
borde vara utgångspunkt för kilometerskatten för tunga lastbilar, banavgifter och 
farleds- och lotsavgifter. I den Sjöfartspolitiska utredningen (1995:112, 1995) anges att 
user pay och polluter pays principerna bör användas. Med avseende på farledsavgifter 
påpekar Sjöfartsverket (Sjöfartsverket, 2003) att frågan bör analyseras om handelssjö-
farten på Sverige skall stå för kostnader som orsakas av (den växande) genomfarts-
trafiken. GTD II argumenterar för att tillhandhållandet av lots bör finansieras utanför 
systemet med farledsavgifter39 och att kostnader för isbrytning och kostnader för fritids-
båtverksamhet bör finansieras via statsbudgeten.  

EU-kommissionen efterfrågar underlag om trafikens externa effekter som underlag till 
marginalkostnadsprissättningen via utlysta forskningsprojekt. I Sverige ger 

                                                 
37 I Grönboken skiljs mellan avgifter för tjänster och faciliteter som möjliggör att fartyg kan anlöper 
säkert och använda hamnen, avgifter för specifika tjänster, avgifter för att använda utrustning som ägs av 
hamnen, EUROPEAN COMMISSION (1997) Green Paper on Sea ports and Maritime Infrastructure. 
38 COM(1997)154, Proposal for a Council directive on airport charges. 
39 Möjligheterna att utnyttja ny teknik i lotsningsarbetet har analyserats i Lotsutredningen, SOU 2007:106 
(2007) Lotsa rätt!, Delbetänkande av Lotsutredningen. 
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Näringsdepartementet SIKA i uppdrag att beräkna trafikens externa effekter och 
analyserar dessa i relation till skatte- och avgiftsuttag.  

DG TREN (European Commission DG TREN, 2009) ser ett forskningsbehov i samband 
med harmoniseringen av förutsättningarna både mellan trafikslagen och mellan 
medlemsstaterna. Bakgrunden är att olika förutsättningar i olika länder respektive för 
olika trafikslag kan innebära konkurrenssnedvridningar.   

Även regleringar kan snedvrida konkurrensen mellan hamnar. Det faktum att IMO:s 
skärpta regler för svavelutsläpp införs i olika takt i och utanför svavelkontrollområdet, 
som inkluderar Östersjön, Nordsjön och Engelska Kanalen påverkar konkurrensen 
mellan transportkedjor och hamnar, (Vierth et al., 2009).  

 
3.6 Behov och efterfrågan på underlag 
Policyfrågor finns på hamnnivå, lokal/regional, nationell nivå och på europeisk och 
global nivå. Trots avvikelser med hänsyn till geografin, transportflöden och administra-
tion i olika EU-länder liknar frågorna varandra och det finns ett behov och delvis en 
stark efterfrågan efter samhällsekonomiskt underlag för politiken. 

  

Styrning av hamnar 

EU-kommissionen överlåter hamnarnas organisation till medlemsstaterna. Avvägningen 
mellan privat och statligt engagemang och för- och nackdelar som olika styrnings-
modeller medför är viktiga policyfrågor. Behövs offentliga hamnmyndigheter eller är 
privata lösningar som i Storbritannien överlägsna? Här ser vi behov för mer underlag. I 
Sverige är det av intresse hur olika styrningsmodeller i hamnar – aktuellt med uppdel-
ningen i en offentlig hamnmyndighet och terminaloperatörer i Göteborg och Stockholm 
– påverkar kostnader, servicekvaliteten och den samhällsekonomiska effektiviteten. 

 

Konkurrens 

En central fråga är om det finns bristande konkurrens och policybehov på marknaden 
för hamntjänster (stuverimonopol). Motsvarande fråga finns för lotstjänster. Mot 
bakgrund av att terminalhanteringen och anslutningstransporter på järnväg, inre vatten-
vägar och till sjöss kräver stora volymer för att vara företagsekonomiskt lönsamma, är 
en fråga om respektive hur konkurrensen i olika led skall säkerställas. Ett ytterligare 
spörsmål är hur spelregler för finansieringen av hamnar bör utformas med hänsyn till att 
statligt stöd kan snedvrida konkurrensen mellan företag och geografiska marknader 
m.m. om de som inte omfattas av stödet får relativa konkurrensnackdelar. En vidare 
fråga avser konkurrensen mellan trafikslagen. Om marginalkostnadsbaserade farleds-
avgifter införs krävs även en kompensation i form av anslag via statsbudgeten för 
Sjöfartsverket på motsvarande sätt som för Vägverket och Banverket.  

 

Investeringar  

Vad gäller investeringar i hamnar och den anslutande infrastrukturen är en nyckelfråga 
om det finns interdependenser mellan olika aktiviteter som kräver en central infrastruk-
turplanering, dvs. om en bättre koordinering av investeringarna leder till samhällseko-
nomiskt effektivare lösningar. En fråga är om det kommunala självstyret leder till fel 
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allokeringar i form av för stor (eller för liten) hamnkapacitet eller kapacitet på fel plats. 
En följdfråga är om de statliga investeringarna i den anslutande infrastrukturen leder till 
felallokeringar som en följd av kommunernas insatser, dvs. om kommuner subven-
tionerar och därmed splittrar skalfördelar. Motsvarande fråga finns för länder på 
europeisk nivå. En del förslag har tagits fram (inom Godstransportdelegationen och 
Hamnstrategiutredningen) och en fråga är således om det behövs en statlig investerings-
politik kopplad till hamnar på nationell nivå och en överstatlig på EU-nivå. Frågan är 
mest relevant för den investeringskrävande (intermodala) roro-sjöfarten. 

De nationella hamnkoncepten i Sverige och Tyskland och TEN-T utgår ifrån premissen 
att ett nät av strategiska hamnar och terminaler ökar den samhällsekonomiska effekti-
viteten bl.a. på grund av att stordriftsfördelar utnyttjas. Urvalet av de strategiska 
hamnarna baseras på förhandlingar respektive storlekskriterier (TEN-T) och potentiella 
effektivitetsvinster av olika nät har knappt kvantifierats. 40 Vi ser otydligheter i behand-
lingen av de ”strategiska hamnarna” och ett behov för att utveckla de samhällsekono-
miska Kostnadsintäktsanalyserna både på nationell och europeisk nivå. Flera aktörer 
påtalar bristen på data om bl.a. godsflöden, kostnader, investeringar.  

 

Prissättning  
Prissättning med syfte att internalisera de kortsiktiga externa kostnaderna är delvis 
infört på transportsystemets länkar, man har inte kommit lika långt vad det gäller 
hamnar och andra noder. Med hänsyn till de avvikande finansieringsförutsättningarna i 
hamnar är en fråga om investeringskostnader i hamnar skall inkluderas i beräkningen av 
avgifterna. Det råder bristande transparens mellan externa kostnader och infrastruktur-
avgifter i hamnar, inklusive avgränsningen mellan hanterings- och infrastruktur-
kostnader, detta gäller i Sverige och internationellt. Dessutom finns harmoniserings-
behov mellan trafikslagen och länder.  

Tabellen nedan sammanfattar vilka förutsättningar och motiv för hamnpolitik som 
diskuteras till följd av marknads- resp. politikmisslyckanden. 

                                                 
40 Enkla analyser har genomförts för hamnstrukturen i Östra Mellansverige, SIKA (2005) Modellanalyser 
av godsflöden i Östra Mellansverige, SIKA-rapport 2005:2. 
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Tabell 3.1  Förutsättningar och motiv för hamnpolitik. 

 Förutsättningar/ 
Styrning av hamnar och 
konkurrensfrågor 

Infrastrukturinvesteringar  Internalisering 
av externa 
effekter 

Global 

(IMO) 

– – Standard för el-
anslutning för 
fartyg i hamnar 

(Regleringar för 
marint bränsle 
m.m.) 

Europa (EU) Stadsstöd (ex. för hamnar 
i Frankrike Belgien, 
Nederländerna och 
Tyskland). 

Kostnadsintäktsanalyser.  
TEN hamnar kan söka 
bidrag för 
infrastrukturinvesteringar. 

Standard för el-
anslutning för 
fartyg i hamnar (i 
den mån det inte 
tas fram av IMO) 

 

Nationell 
(Sverige) 

Möjliga motiv för utökad 
konkurrens i hamnar 
(stuverimonopol) och för 
lotsverksamhet. 

Konkurrens mellan de 
svenska hamnarna finns. 

Olika förutsättningar för 
trafikslag m.a.p. 
finansiering m.m. 

Kostnadsintäktsanalyser 
som inkluderar hamnen 
och anslutningar 
(systemanalys). 

Finns risk att skalfördelar 
inte realiseras pga. att för 
många kommuner 
investerar i hamnar? 

Miljölagstiftning 
vs prissättning 
som policyåtgärd 

Kommun/regional 
(svenska 
kommuner) 

Kommunernas roll i 
samband med 
utvecklingen av hamnar?  

Finns risk att skalfördelar 
inte realiseras pga. att för 
många kommuner 
investerar i hamnar?  

Miljölagstiftning 
vs prissättning 
som policyåtgärd 
(i den mån det 
inte tas fram 
nationellt) 

Privata vs offentliga 
lösningar (paralleller till 
andra områden), 
hamnmyndighetens roll, 
upphandling av 
terminaloperatörer. 

- - Hamnmyndighet 
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4 Litteraturgenomgång  
4.1 Inledning (Pallis m.fl:s survey) 
I detta kapitel analyseras den ekonomiska litteraturen som behandlar politikområdena: 
styrning av hamnar, konkurrens, investeringar och prissättning. Vid genomgången av 
har vi funnit att Pallis m.fl. (Pallis et al., 2009) har sammanställt 395 vetenskapliga 
artiklar om hamnekonomi, -politik och -management under perioden 1997–2008 i en 
survey som presenterades på en konferens som International Association of Maritime 
Economists anordnade i juni 2009 i Köpenhamn. Översikten är bredare än de ovan 
avgränsade områdena, den är dock en bra introduktion i den aktuella utvecklingen och 
forskningen på hamnområdet. Nedan sammanfattas översikten under användning av 
original litteraturen. Pallis m.fl. delar in artiklarna i sju områden: Terminaler  
(40 artiklar), Hamnar i transportkedjor (40), Styrning av hamnar (61), Hamnplanering 
och -utveckling (57), Hamnpolitik och reglering (67), Hamnarnas konkurrens och 
konkurrenskraft (74) och Rumsliga analyser av hamnar (40). Flera artiklar behandlar två 
eller tre områden och indelningen är till en viss grad subjektiv.  

 

Terminaler 

Inom detta delområde analyseras terminalernas produktivitet och effektivitet. Olika 
kvantitativa metoder används, bl.a. diskuterar Musso m.fl. (Musso et al., 1999) utbytes-
förhållandet mellan ökade terminalkostnader och sjunkande fartygskostnader och 
utvecklar ett koncept för den optimala terminalstorleken (som minimerar de generali-
serade kostnaderna). Forskningsområdet anses vara väl utvecklat. Litteraturen fokuserar 
dock på containerterminaler medan ro-roterminaler, bulkterminaler, multifunktionella 
terminaler m.m. knappast behandlas. Här ses forskningsbehov. Pallis m.fl. ser även 
behov att kombinera produktivitetsmätningar med styrningsmodeller (inkl. villkor för 
koncessioner).  

 

Hamnar i transportkedjor 

Artiklar behandlar rederiernas nätverk och deras implikationer på försörjningskedjor, 
hamnbolag och logistiska aktiviteter i hamnar och deras omland. Heaver m.fl.  
(Heaver et al., 2000) utvecklar hur de organisatoriska förändringarna i rederinäringen 
och terminalindustrin påverkar konkurrensen mellan hamnar. Flera papper bekräftar att 
hamnar har tappat sin roll som central spelare i multimodala system. Robinson 
(Robinson, 2002) argumenterar att de existerande paradigmen inte längre ger insikt i 
hamnars funktion men att hamnar måste ses som en del av försörjningskedjor som syftar 
till att leverera värde till godstransportkunder och logistikföretag. Flera artiklar behand-
lar hur nya logistikkoncept har lett till trängsel och miljöproblem i hamnregioner, till 
exempel i de kaliforniska hamnarna, (Regan and Golob, 2000) och transportsystem. I 
flera papper studeras potentialen för intermodala lösningar som inkluderar järnväg i 
Storbritannien (Woodburn, 2007) respektive Nordvästeuropa (Gouvernal and Dadou, 
2005) eller inre vattenvägar i anslutning till Rotterdams hamn (Konings, 2007).  

Notteboom & Rodrigue (Notteboom and Rodrigue, 2008) skiljer mellan tre regionala 
nivåer: den kontinentala nivån med långdistanskorridorer med hög kapacitet, den 
regionala nivån som integrerar sjö- med landtransportsystemen och den lokala nivån 
med förbindningar till inlandsterminaler där container sorteras m.m. Bland annat 
amerikanska forskare (Walter and Poist, 2004) behandlar hamnar i inlandet (inland 
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ports) och deras roll sjöhamnarnas logistiska strategier. Faktorer som påverkar 
användningen av torrhamnar studeras bl.a. för Södra Kalifornien, (Rahimi et al., 2008).  

Flera papper, bl.a. de Langen and Chouly (de Langen and Chouly, 2004), behandlar 
frågan hur privata aktörer och hamnmyndigheter kan utveckla gemensamma strategier. 
Medelhavshamnarnas roll i linjesjöfartens globala nätverk är en annan fråga som tas 
upp. Wang & Culliane (Wang and Culliane, 2006) undersöker effektiviteten i 104 
containerterminaler i 29 europeiska länder. Hamnarna i Storbritannien och Västeuropa 
beräknas vara mest effektiva och hamnarna i Skandinavien och Östeuropa minst 
effektiva. En djupare analys av orsakerna bakom ineffektiviteten i de sist nämnda 
hamnarna anses som intressant och komplicerad. Även på detta område ligger fokus på 
containertransporter. Dessutom förklarar Pallis m.fl. att litteraturen är deskriptiv och det 
finns ett behov att utveckla metoder och mått för att analysera hamnarnas roll i 
transportkedjan. 

 

Styrning av hamnar 

Nya styrningsmodeller med större privat inslag diskuteras. Pallis m.fl. konstaterar att 
forskningen fokuserar på potentialer under de första åren av den studerade perioden 
1997–2008 och på resultat av genomförda reformer under de senaste åren. Antalet 
artiklar som studerar hamnarnas styrning ökar under 2000-talet. Evalueringar avser 
generella ekonomiska effekter, juridiska och finansiella aspekter. Fokus ligger på stora 
hamnar och containerhamnar. Flera studier avser hamnarbetarnas löner, utbildning, 
teknisk utveckling m.m. Andra områden som behandlas är hamnmyndigheternas roll i 
styrningen och för- och nackdelar med offentlig privat samverkan (OPS). Brooks & 
Pallis (Brooks and Pallis, 2008) utvecklar ramar som integrerar (prestanda)komponenter 
så att de kan användas till utvärderingen av hamnarnas verksamhet och justering av 
styrningsmodeller. (Se även 4.2.) 

 

Hamnplanering och utveckling  

Utmaningar, mål och verktyg för hamnplanering och -utveckling (av hamnkapacitet, 
expansions- och investeringsstrategier och riskhantering) beskrivs. Som ytterligare 
områden behandlas trafikflödesprognoser och hamnarnas lokala och regionala effekter. 
Inputoutputmetoden används för att uppskatta effekter av hamnen i Santander/Spanien 
(Castro and Coto Millan, 1998) och hamnarna i Sydwales. Musso (Musso et al., 2000) 
utvecklar en metod för att uppskatta hamnrelaterad sysselsättning i städer. Hall (Hall, 
2004) anser att effektstudierna ger mycket begränsad meningsfull kunskap. Vidare 
studerar Sanchez m.fl. (Sanchez et al., 2003) samband mellan effektiviteten i hamnen, 
sjöfartskostnader och handelsflöden. Defillipi (Defillipi, 2004) studerar upphandling 
och koncessionsprocessen i hamnen i Callao/Peru och finner att en lösning med fler 
operatörer inte är möjlig utan subventioner. Van Niekerk (Van Nierkerk, 2005) 
diskuterar privat engagemang och koncessioner i Sydafrikas hamnar. Hon utgår ifrån att 
hamnar i industriländer vanligtvis konkurrerar med varandra tack vare marknadens 
storlek och konkurrens med hamnar i angränsande länder medan hamnar i utvecklings-
länder ofta har små godsflöden och ligger inte på de stora sjöfartslinjerna.  
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Hamnpolitik och reglering  

Inom detta område behandlas policies med avseende på konkurrens, prissättning, 
finansiering, miljö, säkerhet och trygghet (security) på nationell och internationell nivå. 
Denna grupp av studier anses vara mycket fragmenterad, dvs. få studier citeras av andra 
studier. Frågeställningen som behandlas i flest artiklar i denna kategori är konkurrensen 
i hamnar (ej mellan hamnar). Olika miljöproblem behandlas (muddring, mottagning av 
avfall som genereras på fartygen miljöregler vid integrering av intermodala transporter), 
det finns dock inga konsistenta teoretiska utvecklingar. Få studier behandlar säkerhets- 
och trygghetsaspekter. Enligt Psaraftis (Psaraftis, 2005) verkar sjösäkerheten vara den 
drivande kraften i den europeiska politiken medan effektivitet i intermodala kedjor och 
överflyttning av gods från land till sjö och konkurrens för hamntjänster kommer på 
efterkälken. Se även 4.3-4.5. 

 

Hamnarnas konkurrens och konkurrenskraft 

Fleming & Baird (Fleming and Baird, 1999) reder ut begreppet konkurrens mellan 
hamnar. Flera papper handlar om uppskattningen av hamnars konkurrenskraft med hjälp 
av surveys, dataanalyser eller modeller. Song (Song, 2003) utvecklar hur integrationen i 
försörjningskedjan kan mätas och hur konkurrenskraften påverkas. I en grupp av artiklar 
utvecklas mått för konkurrenskraften med hjälp av analyser som använder land, 
personal m.m. som input och mängden gods som lastas och lossas i en hamn som 
output. Artiklar bidrar till att förstå hamnarnas konkurrens och konkurrenskraft men 
inskränkt tillgång till data begränsar analysernas möjligheter. Empiriska studier finns 
bl.a. för de traditionellt centralt styrda spanska hamnarna. Martínez-Budría m.fl. 
(Martínez-Budría et al., 1999) analyserar hamnmyndigheternas effektivitet. Coto-Millan 
m.fl. (Coto-Millán et al., 2000) estimerar effektiviteten i 27 spanska hamnar under 
perioden 1985–1989 och poängterar bristen på teknisk utveckling i sektorn. Pettit & 
Beresford (Pettit and Beresford, 2008) konstaterar i sin analys av de brittiska hamnarna 
den i relation till andra hamnar stora tillväxten i ett fåtal container-, roro- och 
universalhamnar i sydöstra delen av landet. Ng (Ng, 2006) studerar attraktiviteten av de 
nordeuropeiska containerhamnarna. Han understryker att det är viktigt att hålla isär 
begreppen attraktivitet (attractiveness) och konkurrenskraft (competitiveness), att till 
exempel Hamburg och Rotterdam är de mest attraktiva hamnarna behöver inte innebära 
att de konkurrerar med varandra.  

 

Rumsliga analyser av hamnar 

Enligt Notteboom & Rodrique (Notteboom and Rodrigue, 2005) har rumsliga hamn-
studier genomgått en fundamental, kunskapsteoretisk förändring; i stället för som en 
rumslig enhet betraktas hamnar som agerar i ett gemensamt nätverk (och koncentration 
vs dekoncentration i nätverket). Notteboom & Rodrique ser ”regionaliseringen” som ett 
steg i utvecklingen som dynamiken på marknaden tvingar till. Effektivitet anses kunna 
uppnås med en tätare integration med distributionssystemen på land. Containerise-
ringen, intermodalitet och informationsteknologi anses underlätta den rumsliga och 
funktionella omorganisationen av logistiknoder. Andra frågor som behandlas är 
rumsliga förändringar i hamnar och snittställe hamn/stad samt rumsliga analyser av 
omlandet. Pellegram (Pellegram, 2001) tar upp tillgången till land som krävs för att 
möta framtida flöden i London.  
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Resumé av Pallis m.fl:s litteraturgenomgång 

Pallis m.fl. fastslår att forskningen kring hamnar har ökat i betydelse sedan 1997. Detta 
gäller skärskilt för de senaste åren; nästan hälften av artiklarna publicerades under 
perioden 2005-2008. Forskningsfältet anses dock vara ungt och fragmenterat, de flesta 
studierna är lokala och situationsspecifika. Det finns få jämförande studier som använ-
der samma metod, Pallis m.fl. konstaterar dock att det internationella samarbetet ökar. 
De betonar att det behövs fler insatser för att komma från en ”förpragmatisk” fas till ett 
moget forskningsområde, som kännetecknas av forskargrupper med konsensus över 
definitioner, problem, metoder m.m. och att forskning genomförs inom ramen för ett 
hypotetiskt paradigm. Vad det gäller tillgång till data understryker Pallis m.fl. behovet 
av externa databaser och nödvändigheten att aktörer som är intresserade i forsknings-
resultat bidra till insamlingen av hamnrelaterade data.  

 
4.2 Styrning av hamnar  
Hamnarnas styrning i olika länder skiljer med avseende på grad och form av offentligt 
och privat engagemang, inklusive autonomi i beslutsfattandet, och grad av centrali-
sering.  

 
4.2.1 Grad och form av offentlig och privat engagemang 
Goss (Goss, 1986) utvecklar att administrativa system och ägande avviker mycket 
mellan hamnarna (trots att det används samma metoder för lastning och lossning) och 
att det inte finns en standardorganisationsmodell. Suykens (Suykens, 1985) betonar att 
effektivitet är det ultimativa målet och att de mest effektiva hamnarna tillämpar olika 
modeller. Juhel (Juhel, 2001) anser att de nya ekonomiska förutsättningarna skapar ett 
behov av en ny rollfördelning mellan privata och offentliga aktörer.  

Baird (Baird, 2000) skiljer mellan fyra organisationsmodeller. Utgångspunkten är tre 
hamnfunktioner (reglering, ägande av mark, service) och att dessa utförs offentligt eller 
privat. I de flesta länderna41 tillämpas olika former av den offentlig/privata hyresvärd-
modellen (land lord model) där den offentliga sektorn äger hamnen och lägger hamnens 
drift och godshantering m.m. på privata operatörer medan Storbritannien använder 
framför allt den privata modellen. 

 
Figur 4.1  Matris som beskriver privatiseringsgraden i hamnar. 

 Hamnfunktioner 

 Reglering Ägande av mark Service 

Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig 

Offentlig/privat Offentlig Offentlig Privat 

Privat/offentlig Offentlig Privat Privat 

Privat Privat Privat Privat 

Källa: Baird. 

 

                                                 
41 med de nyligen fattade beslut i Göteborg även i Sverige 
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Alternativa utformningar av privatiseringen  

Baird (Baird, 2000) skiljer även mellan olika former och grader av privatisering: från 
uppdelningen av offentligt ägda företag till försäljning av offentliga hamnar till den 
privata sektorn.  

 

Figur 4.2  Alternativa utformningar av privatisering. 

 Privatiseringsform Förklaring 

1 kommersialisering uppdelning av hamnföretag i enheter som fungerar som 
oberoende offentligt ägda företag 

2 corporatization/leasing av 
terminaler m.m. 

etablering av offentliga företag för att tillhandahålla 
hamntjänster, dvs. separering av hamnmanagement från annan 
offentlig verksamhet möjlighet för privata aktörer att 
leasa/bedriva terminaler (kvarhållande av offentligt ägande, 
introduktion av professionell management) 

3 Koncessioner hamnmyndighet ger tidsbegränsade koncessioner, i slutet av 
perioden går egendomen vanligtvis tillbaka till 
staten/kommunen. Koncessionsinnehavaren investerar för att 
förbättra befintliga anläggningar 

4 managementavtal (på 
åtminstone fem år) 

hamnmyndighet behåller egendom och ansvarar för att skaffa 
kapital medan privata aktörer driver terminalen, 
hamnmyndigheten anförtror tredje part ledning av anläggningar 

5 BOT-system (build, 
operate and transfer) 

involverar den privata sektorn i byggandet, finansiering och drift 
av anläggningar på ca 25–30 år, därefter går egendomen 
tillbaka till staten/kommunen 

6 joint venture hamnmyndighet och en eller fler organisationer gemensamt 
äger oberoende organisation. Involverade organisationer delar 
kostnader och intäkter 

7 försäljning av egendom land och eller utrustning förs över från offentliga till privat sektor  

Källa: Baird. 

 
4.2.2 Argument för och emot privatisering av hamnar 
Culliane & Song (Cullinane and Song, 2002) konstaterar i sin analys av utvecklingen 
under 1990-talet att hamnar i första hand privatiseras medan andra sektorer kommersia-
liseras och avregleras. De anför att det inte finns en hård definition av begreppet ”priva-
tisering” men relativt lösa beskrivningar av mål, metoder och resultat. Privatiseringen 
motiveras vanligtvis politiskt. Utgångspunkten är att överföringen från den offentliga 
till den privata sektorn leder till högre effektivitet och bättre finansiella och operativa 
prestationer. Andra motiv är önskemål att minska regeringarnas långsiktiga finansiella 
och administrativa ansvar, möjligheter till intäkter på kort sikt, minskning av fackföre-
ningarnas makt eller stöd av delat ägande. Culliane & Song undersöker de teoretiska 
grunderna och den praktiska giltigheten av dessa anspråk. Som privatiseringens nack-
delar anges, med referens till De Monie, (De Monie, 1996), risken att public service 
funktioner inte beaktas och att offentliga monopol övergå till privata monopol. Dess-
utom anses uppdelningen mellan en hamnmyndighet och privata operatörer kunna leda 
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till problem med avseende på koordinering av investeringar och tjänster. Slutligen anses 
det finnas risken att privata operatörer prioriterar sina ägare framför andra användare.42

 

Offentligprivat samverkan 

Wiegmans m.fl. (Wiegmans et al., 2002) diskuterar problem och möjligheter för 
offentlig privat samverkan (OPS) i europeiska containerterminaler (som utgör delar av 
hamnar). De förklarar den relativt höga privata andelen för containerterminalerna med 
verksamhetens komplexitet, högre effektivitet i privata terminaler och stordriftsfördelar. 
Den offentliga sektorn anses ta en del av den finansiella risken och vara involverad i 
utvecklingen för att skapa infrastruktur och sysselsättning och, framför allt, för att 
konkurrera med terminaler i andra regioner/länder. En situation med en fullständigt 
konkurrensutsatt marknad utan statligt ingripande anses vara mer realistisk och mer 
sannolik än för andra infrastrukturmarknader (till exempel vägar och järnvägar). 
Wiegmans m.fl. understryker att det behövs en politik på EU-nivå för att förhindra 
konkurrenssnedvridningar mellan terminaler/hamnar på grund av olika subventioner. 
(Se även 4.4.)    

Enligt de kanadensiska forskare Vining & Boardman (Vining and Boardman, 2008) har 
offentlig privat samverkan (public, private partnership, 3P) används i begränsad 
omfattning i (kompletta) hamnar. We know of no example in a developed country where 
the port itself, as opposed to specific facilities in it, operates as a P3. Vining & 
Boardman ser en potential för OPS för fysisk hamninfrastruktur i små och mellanstora 
hamnar (med begränsat marknadsmisslyckande och små transaktionskostnader) dock 
inte för abstrakta aktiviteter som säkerhet. Vining & Boardman påpekar dock att det 
även i mindre hamnar kan uppstå konflikter mellan offentliga och privata mål. De 
utvecklar några regler som kan bidra till framgångsrik OPS i hamnar.  

 
4.2.3 Hamnmyndigheternas roll  
Notteboom & Winkelmans (Notteboom and Winkelmans, 2001) rekommenderar att 
hamnmyndigheter engagerar sig aktivt i utvecklingen av logistiktjänster. Även Heaver 
m.fl. (Heaver et al., 2001) diskuterar kooperationsstrategier för hamnar för att bemöta 
den intensiva konkurrensen inom segmentet för internationella containertransporter.  

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och ITF 
(International Transport Forum) organiserade 2008 en Round Table: Port Competition 
and Hinterland Connections, (OECD/ITF, 2008). Flera av de ovan nämnda forskarna 
deltog i rundabordskonferensen. I den sammanfattande diskussionen utvecklas att det ur 
ett välfärdsperspektiv inte är avgörande vem som hanterar godset och att nyttor uppstår i 
transportkedjor och inte i enskilda hamnar. Hamnarnas svagare roll gentemot rederier är 
däremot mer problematiskt om hamnarna används som instrument för att försvara 
ländernas strategiska intressen.  

Round Table 2008-deltagarna uttrycker olika åsikter om hur hamnarna borde svara på 
deras minskade makt. Några deltagare argumenterar för ett utökat engagemang i 
aktiviteter i hamnarnas omland. De Langen (De Langen, 2008) anser att hamnmyndig-

                                                 
42 Goss GOSS, R. O. (1990) Economic policies and seaports – Part 3: Are port authorities necessary? 
Maritime Policy & Management, 17, 257–271. anför att det kan finnas anledning för statens engagemang 
när det gäller koordinerad planering som kan minska dubbelarbete till exempel för muddring, fyrar, bojar, 
vågbrytare, hantering av externaliteter och förhindrandet av monopol.  
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heter bör bl.a. vara involverade i koordineringen i kluster och transportkedjor, till 
exempel genom att ordna tåglägen eller ställa infrastruktur i och utanför hamnarna till 
förfogande. Andra deltagare ifrågasätter om en sådan roll för hamnar är önskvärd. 

 
4.2.4 Effekter av privatisering av hamnar i Storbritannien 
Flera forskare behandlar privatiseringen av hamnarna i Storbritannien sedan början på 
1980-talet. Baird (Baird, 2000) diskuterar nyckelproblem kopplade till den brittiska 
modellen. 

 

Försäljning av hamnar  

Vid privatiseringen av hamnarna har man huvudsakligen valt att sälja offentlig egendom 
till den privata sektorn, dvs. använt sig av option 7 i sammanställningen i Figur 4.2 
ovan. Alternativa metoder som koncessioner anses sannolikt leda till större offentliga 
intäkter över en längre period och fler privata investeringar i hamnarna. Engångsintäk-
terna vid försäljningen var relativt låga, hamnarna såldes till priser motsvarade 5 % – 
25 % av marknadsvärdet. Detta kan enligt Baird ses som en transfer av värden från den 
offentliga sektorn till privata hamnföretag, som i många fall har lokala monopol. (Det 
finns paralleller till diskussioner i samband med privatiseringen av vård och skolar.) 
Försäljningen av hamnarna långt under pris kan ses som en form av statsstöd, som den 
brittiska regeringen argumenterar emot på EU-nivå. 

 

Produktivitet och investeringar 

En utgångspunkt var att det fanns för mycket kapacitet i de brittiska hamnarna. Närmare 
analyser visade dock att flera hamnar var överbelastade, hade gamla faciliteter och låg i 
centrala stadsområden dvs. hade dåliga förutsättningar för att möta den moderna sjö-
fartens behov. Köpare av hamnfaciliteter har inga formella förpliktelser att investera i 
faciliteterna. Privatiseringen anses inte ha påverkat investeringarna i hamnarna nämn-
värt. Faktumet att de privatiserade hamnarna inte har investerad mer än deras offentliga 
föregångare förklaras enligt De Monie (De Monie, 1994) med investeringarnas egen-
skaper (höga kapitalkostnader, lång återbetalningstid, begränsad kostnadstäckning).  

Baird (Baird, 2000) påpekar att de privata och offentliga investeringarna i hamnarna 
inte kan ses som fullständiga substitut men att de offentliga satsningarna är nödvändiga 
bl.a. när det gäller nybyggandet. Fleming & Baird (Fleming and Baird, 1999) anför att 
det faktum att de brittiska hamnarna ägs privat och att investeringarna sker privat kan 
leda till lägre investeringsvolym än vad som skulle behövas i Storbritannien. Enligt 
Baird (Baird, 2005) har till exempel bristande upprustningar i brittiska containerhamnar 
inneburit att flera containerlinjer har flyttat från Storbritannien till de stora hamnarna på 
kontinenten.43  

 

                                                 
43 Fleming & Baird FLEMING, D. K. & BAIRD, A. J. (1999) Some reflections on port competition in the 
United Syayes and western Europe. Maritime Policy & Management, 26, 383-394. konstaterar att 
Storbritannien kan vara ett för begränsat omland för stora aktörer och containerfartyg för att upprätthålla 
direkta anlöp. 
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Konkurrens, försäljning till personal  

Ett argument för privatiseringen var att konkurrensen mellan hamnarna skulle öka. 
Försäljningen av den samlade hamnkapaciteten i vissa kustområden till en privat aktör 
ledde dock enligt Baird (Baird, 2000) till privata monopol och därmed begränsningar av 
konkurrensen. Ett ytterligare motiv för försäljningen av hamnarna var att personalen 
skulle vara mer motiverade och förbättra sina prestationer som delägare. Försäljningen 
anses dock inte ha lett till förbättringar, eftersom de flesta hamnarna redan bedrevs på 
ett relativt produktivt sätt. I många fall sköts hamnarnas verksamhet av samma personer 
som tidigare.  

Sammanfattningsvis anser Baird att privatiseringar har potential att leda till positiva 
utvecklingar med avseende på investeringar, konkurrens, planering och organisation. 
Dessa nyttor anses dock inte uppstå om anläggningarna säljs till den privata sektorn och 
staten drar sig ur hamnpolitiken. Baird beskriver situationen med bristande konkurrens 
mellan hamnarna och avsaknad av reglering och planering som otillfredsställande. Han 
föreslår som botemedel att skapa konkurrens i hamnar, att återinföra hamnmyndigheter 
med reglerande uppgifter och att ha planeringsansvar för hamnar för hela landets system 
i den offentliga sektorn. Baird anser det vidare som ett problem att ingen myndighet 
följer upp utvecklingen på hamnområdet på motsvarande sätt som för järnvägar som 
också privatiserades/avreglerades.44  

 

Saundry & Turnbull 

Saundry & Turnbull (Saundry, 1997) kommer till slutsatsen att privatiseringen av 
hamnarna i Storbritannien ledde till privata vinster och offentliga förluster. Arbets-
reformern, dvs. avskaffandet av National Dock Labour Scheme år 1989 anses ha haft en 
större effekt på produktiviteten än privatiseringen av hamnarna. Saundry & Turnbull 
utvecklar vidare att privatiseringen kan underminera den samhällsekonomiska 
effektiviteten om inte investeringarna koordineras tillräckligt och, ännu viktigare, om 
det finns överinvesteringar i form av duplicering av faciliteter. Det finns alltså både 
uttalanden att investeringarna är för höga och för låga (se ovan), detta kan vara förenligt 
om det handlar om olika typer av investeringar i olika hamnar.  

 

Culliane & Song  

Enligt Culliane & Song (Cullinane and Song, 2002) är det mycket svårt att dra 
slutsatsen att privatiseringen i Storbritannien har bidragit till en högre effektivitet. De 
understryker att privatiseringen som bäst kan bidra partiellt till lösningen av hamn-
industrins problem. Fördelarna i form av ökad effektivitet och produktivitet anses vara 
svårt att identifiera och kvantifiera. Culliane & Song betonar dessutom att privati-
seringen i andra länder antagligen har andra effekter (om det finns sådana) på 
effektiviteten än i Storbritannien.  

                                                 
44 På lokal nivå nämns bl.a. olämpliga utvecklingar (byggandet av restauranger, fabrik outlets m.m. Pettit 
PETTIT, S. J. (2007) United Kingdom ports policy. Changing governement attitudes. Marine Policy, 32, 
719–727. anför att privatiseringen också har lett till att utländska aktörer (som till exempel företag som 
ägs av Dubais regering) har tagit över brittiska hamnar, vilket kan leda till att utvecklingen drivs i en 
riktning som den brittiska regeringen inte nödvändigtvis önskar. 
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Goss 

Goss (Goss, 1998) utvecklar att det krävs skräddarskydda lösningar för privatiseringen 
av hamnar, i stället för att ta över ansatser från andra industrier. Slutligen framförs, med 
hänvisning till Nagorski (Nagorski, 1972), att ett tätt samarbete mellan hamnen och den 
nationella ekonomiska planeringen är avgörande och att hamnsystemet måste vara 
flexibelt för att kunna svara på förändrade omvärldsförutsättningar.  

 
4.2.5 Reformer i andra länder   
Decentralisering i Frankrike och Kanada 
I Frankrike och Kanada med traditionellt centraliserad styrning har ansvaret för hamnar 
flyttats från den centrala till den lokala/regionala nivån. Debrie m.fl. (Debrie et al., 
2007) analyserar de sedan mitten av 1990-talet genomförda reformerna i dessa länder, 
som rör små och mellanstora hamnar. I Kanada gav den federala regeringen mer 
autonomi till provinser och regionala myndigheter för att ta hänsyn till lokala och 
regionala behov, (Ircha, 1997). Ytterligare ett motiv var att en stor del av transporterna 
gick igenom ett fåtal av de 400 hamnarna och att enbart få hamnar var lönsamma.45 
Motsvarande decentraliseringar genomfördes för mindre flygplatser.46 I Frankrike har 
ansvaret för mindre hamnar flyttats till regionerna, de sju största hamnarna stannade 
dock under statlig kontroll. I det traditionellt centralstyrda Frankrike har privatiseringen 
av hamnar utvecklats långsamt, (Fleming and Baird, 1999).  

Debrie m.fl. konstaterar att den förändrade statusen av de fortfarande offentliga 
hamnarna i Frankrike och Kanada medför problem med avseende på den rumsliga 
planeringen och konflikter mellan den lokala nivån (där till exempel kommuner önskar 
att utveckla turismen vid kusten) och den nationella nivån (där ekonomisk utveckling 
och hög sysselsättning är vikiga mål). Debrie m.fl. anser att skillnaden mellan Bairds 
hamnfunktioner (regulator, markägare och service (Baird, 2000)) inte gäller längre 
eftersom några funktioner delas eller inte utförs längre. Slutligen betonar Debrie m.fl. 
vikten av att utvärdera de genomförda decentraliseringarna, inkl. lösningar av problem 
kring finansiering och koordinering. Det anses att det skulle vara intressant att evaluera 
framgången av olika lösningar med till exempel regionalt vs lokalt ansvar i Frankrike 
respektive helt offentliga vs offentlig/privata lösningar i Kanada.  

 

Spanien  

I Spanien har man under 1990-talet gått från ett centraliserat system, inklusive fyra stora 
autonoma hamnar, till ett system med ett större privat inslag och ett ökat deltagande av 
de regionala regeringarna. Castillo-Manzano et al. (Castillo-Manzano et al., 2008) 
bekräftar i en ekonometrisk studie att hamnarnas större autonomi är fördelaktig för de 
spanska hamnarna som helhet.  

                                                 
45 I början på 2000-talet har Quebecs regering föreslagit att etablera ett strategiskt nät av hamnar i 
provinsen med syfte att främja den regionala utvecklingen, DION, S., B SLACK & COMTOIS, C. (2002) 
Port and airport divesture in Canada: A comparative analysis. Journal of Transport Geography, 10,  
187–103. 
46 Dion et al., Ibid. finner att de regionala flygplatserna är till en större grad del av det nationella 
flygtransportsystemet och därför viktigare för kommuner än hamnar. De mindre hamnarna betjänar få 
lokala kunder som transporterar framför allt bulktransporter. 
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Argentina, Kina, Indien, Korea 

I Argentina omstrukturerades hamnsektorn under 1990-talet för att öka effektiviteten 
och servicekvalitén och att minska den offentliga sektorns roll. Enligt Serebrisky & 
Trujillo, (Serebrisky and Trujillo, 2005) var reformerna framgångsrika, bl.a. kunde 
avgifterna för containerhantering i de största hamnarna halveras men det återstår 
problem. Till exempel kan horisontala och vertikala sammanslutningar i Buenos Airos 
hamn påverka hållbarheten av de uppnådda målen på lång sikt. Motsvarande 
evalueringar av ekonomiska följder av hamnreformer har genomförts i Kina (Qui, 
2008), Indien (Haralambides and Behrens, 2000) och Korea (Kim et al., 2008).  

 

Grekland 

Pallis & Sypriopoulos (Pallis and Syriopoulos, 2007) analyserar de finansiella 
effekterna som har uppstått till följd av omfattande reformer i Grekland i slutet på  
1990-talet. Tio större hamnar transformerades från offentliga hamnföretag till offentligt 
ägda (corporations) och två hamnar (Piraeus, Thessaloniki) listades på börsen. Enligt 
Pallis & Sypriopoulos återstår problem trots fördelaktiga utvecklingar i de flesta 
hamnarna. Regeringen styr till exempel fortfarande uthyrningen av arbetskraft, trots att 
de brittiska erfarenheterna visar att avskaffandet av National Dock Labour Scheme 
ökade effektiviteten i hamnen avsevärd. Dessutom finns ingen konkurrens om 
hamntjänster trots att många hamnmyndigheter ser fördelar med en utökad konkurrens i 
hamnar. Pallis & Sypriopoulos påpekar att deras slutsats att styrningen av de grekiska 
hamnarna inte svarar på marknadens krav ligger i linje med andra studier. 

 

Internationellt 

Det finns få jämförande studier eller studier som omfattar fler länder. Ett undantag är 
Bairds studie av privatiseringen av världens 100 största hamnar, (Baird, 2002). I denna 
studie konstaterar Baird att den offentliga sektorn, trots det ökade engagemanget av 
privata aktörer fortfarande har en central roll i hamnarna.47 Hoffmans studie (Hoffmann, 
2001) avser de latinamerikanska hamnarna och Culliane & Songs studie (Cullinane and 
Song, 2001) de asiatiska hamnarna.  

I hamnar i hela världen genomförs reformer som flyttar på gränsen mellan den offent-
liga och den privata sektorn. Världsbanken har tagit fram en verktygslåda Port Reform 
Toolkit (The World Bank, 2007) för att stödja beslutsfattare och tjänstemän som genom-
för institutionella reformer i första hand i utvecklingsländer. Verktygslådan erbjuder 
bl.a. kunskap om hur förändrade ekonomiska förutsättningar påverkar hamnarna, hur 
olika lösningar med privat deltagande påverka det juridiska förhållandet mellan 
offentliga och privata aktörer. Dessutom ges stöd vid framtagningen av lagar/kontrakt 
som reglerar ett större privat deltagande i hamnarna.  

 

                                                 
47 Baird BAIRD, A. J. (2002) Privatization trends at the world's top 100 container ports. Maritime Policy 
& Management, 29, 271–284. utvecklar att privata investeringar ledar till delade kostnader och högre 
produktivitet. På minussidan står dock förlust av kontroll, oklarhet med politiska och kommersiella mål 
och problem i samband med val av operatörer.  
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4.3 Konkurrens m.m. 
4.3.1 Konkurrens i hamnar  
Potentiell konkurrens i den europeiska containerhanteringsindustrin  

Notteboom (Notteboom, 2002) ifrågasätter på grund av den pågående omfattande 
konsolideringen och horisontella integrationen att det finns potentiell konkurrens 
(contestability) i den europeiska containerhanteringsindustrin. Nya aktörer, bl.a. 
järnvägsoperatörer, rederier, logistikföretag, investmentbolag och hamnmyndigheter, 
agerar på marknaden. Deras terminalnätverk fungerar som motvikt till makten i linje-
rederiernas sammanslutningar. Å andra sidan har containerhanteringsindustrin blivit så 
pass koncentrerad att EU-kommissionen bevakar koncentrationsprocessen noga. 
Kommissionen har till exempel undersökt om Hutchison Port Holding (HDH) med 
engagemang i tre stora containerhamnar i Nordeuropa (Rotterdam, Felixstowe och 
Thamesport) kontrollerar en sådan del av marknaden att konkurrensen begränsas. En 
ytterligare aspekt är hamnmyndigheternas engagemang och frågan hur rättvis konkur-
rens skall säkerställas i de fall offentliga och privata operatörer konkurrerar med 
varandra. Den kraftiga konsolideringen anses öka trycket för att hitta balansen mellan 
konkurrens och samarbete, så att redare får de bästa möjliga avtalen utan att äventyra 
terminaloperatörernas möjligheter att förbättra tjänster och infrastruktur. Enligt 
Notteboom är det för tidigt för att bedöma kostnader och nyttor av privata terminal-
nätverk. Den kvalitativa studien i föreliggande papper borde utvecklas.  

Musso et al. (Musso et al., 2006) beskriver containerhanteringsmarknaden som ett 
Stackelberg oligopol, dvs. en marknad med ett eller få stora ledande företag och ett antal 
efterföljare, hård konkurrens och tendens till koncentration. Ökad konkurrens mellan 
hamnar, som delar av alternativa rutter, uppvägs av dominanta aktörer i transport-
kedjorna. Musso et al. hävdar att konkurrensen inte bör överlåtas till terminaloperatörer 
och rederier utan att offentliga aktörer bör ta ett ansvar. De utvecklar att enskilda 
operatörers stora kapaciteter kan begränsa tillgången för nya aktörer. Som en följd av att 
redare använder större fartyg finns incitament för hamnföretagen att öka kapaciteten 
utöver vad som vore företagsekonomiskt optimalt om kostnaden för kapacitetsökningen 
inte drabbar företaget på grund av subventioner. I detta fall möter redarna inte de 
fullständiga infrastrukturkostnaderna. (Även utan subventioner kan det dock vara 
företagsekonomiskt, och även samhällsekonomiskt, effektivt att arbeta med överkapa-
citet i vissa anläggningar på grund av de fördelar detta ger för hamnarnas kunder.) 

 

Inträdesbarriärer  

Enligt De Langen & Pallis (De Langen and Pallis, 2007) finns inträdesbarriärer på 
marknaden för hamntjänster trots att det privata engagemanget har ökat markant. 
Inträdesbarriärer förklaras med strukturella förutsättningar som långvariga investeringar 
och faktumet att offentliga myndigheter spelar en stor roll i hamnarna. Ur ett samhälls-
ekonomiskt perspektiv anses lägre inträdesbarriärer vara önskvärda eftersom det innebär 
hot för de befintliga aktörerna (att inte ta ut för höga priser), höjer konkurrensen och 
leder till att nya teknologier och affärsmodeller införs snabbare. De Langen & Pallis 
inventerar inträdesbarriärerna: ekonomiska (som för stora terminaler), legala och institu-
tionella (som etableringsregler) och geografiska barriärer (som regionala monopol-
liknande situationer till följd av de lägesfördelar som skapas av infrastrukturen).  

De Langen & Pallis sammanställer även antalet företag som tillhandahåller container-
hanteringstjänster och den genomsnittliga produktionen per företag om det finns flera 
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företag i en hamn. I många hamnar finns enbart en aktör. De Langen & Pallis drar 
slutsatsen att en effektiv verksamhet kräver ca 8,5 miljoner ton respektive 400 000 TEU 
per år som minimum, vilket tyder på begränsade möjligheter att införa konkurrensen i 
många mindre hamnar. Det anses dock finnas möjlighet att införa konkurrens för 
containerhantering och lotsning i många större hamnar (Antwerpen, Marseille, Le Havre 
etc.) Inträdesbarriärerna till hamnarna anses vara påtagliga i ett stort antal stora hamnar.  

Enligt De Langen & Pallis kan inträdesbarriärerna reduceras med hjälp av rättvis pris-
sättning eller effektiva upphandlingsprocedurer för koncessioner, till exempel i form av 
koncessioner för enskilda terminaler eller korta perioder. Idag löper koncessionerna i 
flera länder över 50 år. De Langen & Pallis ser ett forskningsbehov med avseende på 
utformningen av koncessionerna. Som ytterligare åtgärder för att minska barriärerna 
anges stabila regleringssystem och en fungerande andrahandsmarknad för utrustning. 
(Motsvarande resonemang förs i samband med upphandlingen av spårbunden kollektiv-
trafik). De Langen & Pallis anser det som viktigt, med hänsyn till att Europaparlamentet 
inte beslöt EU:s direktiv till öppning av marknaden för hamntjänster, att regeringar på 
lokal och nationell nivå säkerställer tillräckligt låga inträdesbarriärer.  

 

EU:s hamndirektiv 

Den brittiska forskaren Farrell (Farrell, 2001) kommenterar EU:s första hamndirektiv48. 
Hon utvecklar att direktivet kan leda till strukturella förändringar, som en reduktion av 
de privata investeringarna i hamnarna, som inte nödvändigtvis överensstämmer med 
Kommissionens mål. Hon kritiserar vidare att direktivet inte innehåller en definition av 
marknaden. Om en enskild hamn eller terminal avses som marknad, är privata hamn-
operatörer i Storbritannien oroliga över att behöva dela den egna infrastrukturen med 
konkurrerande företag. Därför skulle det vara enklare att definiera ett kustområde med 
flera hamnar som marknad. Denna lösning förutsätter dock att en planerings- och 
regleringsmyndighet inrättas.  

Farrell undrar vidare över finansieringen av infrastrukturen som behövs för att tillhanda-
hålla extra kapacitet och om dessa kostnader kan rättfärdigas med nyttorna som uppstår 
till följd av ökad konkurrens. (I Sverige anför operatören Cargonet motsvarande 
argument i samband med kombiterminaler.) Farrell ifrågasätter direktivets premisser att 
fler operatörer leder till en utökad konkurrens, lägre avgifter och/eller en bättre service. 
Hon menar att det med hänsyn till förekomsten av specialterminaler och stordrifts-
fördelar inte nödvändigtvis behöver vara så.  

Pallis & Vaggelas (Pallis and Vaggelas, 2005) undersöker effekter av EU:s andra 
hamndirektiv på grekiska hamnar. Deras resultat tyder på att omsättningen av direktivet 
förslag skulle förbättra hamntjänsternas kvalitet och påskynda omstruktureringen av det 
grekiska hamnsystemet.  

Trujillo & Tovar (Trujillo and Tovar, 2007) poängterar att hamnsektorn är den enda 
länken i transportkedjor som saknar europeisk konkurrenslagstiftning. De utvecklar 
vidare att länder som Sverige49 och Storbritannien var emot hamndirektivet medan bl.a. 
Spanien stödde direktivet. Bidragen i litteraturen visar att omsättningen av EU:s 

                                                 
48 Se 3.3.1. Europaparlamentet röstade emot första hamndirektivet och andra hamndirektivet som 
innehåller några (mindre) revideringar.  
49 I (EDITORIAL (2002) EU port policy. Maritime Policy and Management, 29, 1–2. anges Skandinavien 
och Storbritannien. 
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hamndirektiv skulle ha olika effekter i olika länder, bl.a. beroende på vilka styrnings-
modeller som används i hamnarna (se 4.2). 

 

Säkerställning av tillträde till faciliteter 

Everett (Everett, 2008) utvärderar erfarenheter i Australien som avreglerade hamnar och 
järnvägar i slutet på 1990-talet. Hon diskuterar effekterna som har uppstått inom 
transportsektorn och för konkurrenspolitiken. Privatiseringen av delvis naturliga 
monopol som hamnar och järnvägar50 kräver en mängd av följdregleringar. Bland annat 
behöver tillgången till anläggningarna säkerställas för terminalägare och deras 
konkurrenter. Uppgraderingen av kolterminalen i Dalrymple norr om Brisbane är ett 
exempel för ett projekt som inte kan finansieras med enbart brukaravgifter och kräver 
offentliga investeringsmedel. Den privata ägaren tar beslut om utbyggnader men det 
krävs ett godkännande från regleringsmyndigheten (som också sätter priser). Myndig-
hetens långsamma process har lett till stora förseningar och problem för exportindustrin.  

Ett offentligt monopol överfördes alltså till ett privat monopol, som inte reagerar på 
marknadskrafter men på ”myndigheternas diktat”. Everett misstänker att detta avhåller 
den privata sektorn ifrån att investera i transportinfrastruktur. I den tidigare lösningen 
skulle regeringen ha planerat och finansierat utbyggnaden in house.51 Everett ställer 
frågan om offentliga anläggningar som är naturliga monopol bör privatiseras om 
användarnas tillgång enbart kan säkerställas med hjälp regleringsmyndigheter. Flera 
artiklar behandlar juridiska aspekter och ineffektiviteter som uppstår i samband med 
privatiseringen i Australien, (Everett, 2003), (Everett and Pettitt, 2006) och (Everett, 
2007). 

OECD/ITF:s Round Table 2009: Integration and Competition between Transport and 
Logistics Business (OECD/ITF, 2009) konstaterar att tillgången till viktiga hamnar och 
järnvägsterminaler är centrala konkurrensproblem för globala logistik- och transport-
tjänster.  

 
4.3.2 Konkurrens mellan hamnar  
Fleming & Baird (Fleming and Baird, 1999) utvecklar att det inte är entydigt vad som 
avses med konkurrens mellan hamnar (port competition). Det är till exempel oklart 
vilka aktörer som konkurrerar med varandra och vem som får nyttan av att aktörer 
konkurrerar med varandra. Vinsterna i form av till exempel utveckling av effektivare 
företagsekonomiska lösningar eller nya tjänster m.m., är kända när det gäller konkurrens 
mellan privata företag. Det är däremot mindre klart vilka fördelar konkurrensen medför 
för offentliga företag. Enligt Fleming & Baird finns ingen anledning att diskutera 
konkurrens om det har genomfört samhällsekonomiska kostnadsintäktsanalyser med 
realistiska förväntningar.  

                                                 
50 Inom järnvägssektorn introducerades konkurrens genom att dela mellan nätet och konkurrensutsatt 
operation av tåg. Bristande reglering av tillgången till spåret begränsar effektiviteten. 
51 I Australien består ytterligare ett problem i att ansvaret ligger på regleringsmyndigheter i olika 
delstater. Tjänstemän ansåg de fragmenterade regleringar som de största hindren för utvecklingen av 
infrastrukturen som exportindustrin behöver. År 2006 beslutades att skapa en regleringsmyndighet för alla 
Australiens hamnar. 
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Fleming & Baird skiljer mellan sex grupper av faktorer som påverkar container-
hamnarnas konkurrenskraft:  

1. tradition och organisation (grad av offentlig/privat engagemang)  

2. tillgänglighet på sjösidan (djup, skyddat läge) och tillgänglighet på landsidan 
(väg, järnväg, inre vattenvägar)  

3. statsstöd (pga. olika förutsättningar i olika hamnar medför mycket statsstöd inte 
nödvändigtvis mycket lägre hanteringskostnader)  

4. produktivitet (bestäms av hanteringsteknik, arbetskostnader, utrymme för 
lagring av container, kajlängd m.m.) 

5. transportindustrins och transportköparnas preferenser (lojaliteten till specifika 
hamnar minskar tentativt)  

6. komparativa fördelar med avseende på hamnens lokalisering (betydelsen av 
närhet till producenter och konsumenter minskar tentativt och betydelsen av 
goda omlandförbindelser, lokalisering nära globala handelsflöden ökar).  

Allvarliga svagheter i ett av kriterierna påverkar hamnarnas konkurrenskraft mot andra 
hamnar.  

Faktorerna tas upp av flera forskare. Till exempel analyserar Meersman m.fl. 
(Meersman et al., 2008) omlandförbindelsernas betydelse för konkurrensen mellan 
Rotterdam och Antwerpen. Båda hamnarna har Ruhrområdet i Tyskland som sitt 
omland och både Rotterdam (Betuweroute) och Antwerpen (Iron Rhine) har järnvägs-
förbindelser dit. Meersman et al. påpekar att både kapaciteten i hamnen och anslutning-
arna är kritiska (nyckel)faktorer för transportkedjornas konkurrenskraft och att infra-
strukturen i omlandet måste betraktas i ett större sammanhang. Det utvecklas dock inte 
hur detta bör ske.  

 
4.3.3 Skalfördelar och samordningsfördelar  
Skalfördelar i sjöfarts- och hamnindustri 

För att uppnå samhällsekonomiska lösningar måste marknadskoncentrationens fördelar 
med hänsyn till utnyttjandet av skalfördelar och samordningsfördelar, som leder till 
lägre kostnader för sjötransporter, vägas emot nackdelarna. De potentiella problemens 
storlek anses vara långt ifrån utforskade. I OECD/ITF:s Round Table 2009 ser Van de 
Voorde & Vaneslander (Van de Voorde and Vanelslander, 2009) ett behov att studera 
hur olika faktorer påverkar skal- och samordningsfördelar under olika marknadsvillkor 
och hur sambandet mellan den teknisk/organisatoriska utvecklingen inom hamnin-
dustrin å ena sidan och konkurrensförhållanden och marknadsmakt å andra sidan ser ut. 

 

Skalfördelar i omlandtransporter 

De holländska forskarna Van Klink & Van den Berg (van Klink and van den Berg, 
1998) utvecklar att stora hamnar är lämpade att stimulera intermodala transporter. De 
utvecklar med hjälp av exemplet järnvägspendlar Rotterdam–Italien hur Rotterdams 
hamn kan utnyttja skalfördelar och främja intermodala transporter. Van Klink & Van 
den Berg påpekar att EU:s konkurrenspoltik hindrar intermodala lösningar och därmed 
realiseringen av EU:s mål om hållbara transporter. Rederier har organiserat järnvägs-
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pendlar som förutsätter att olika aktörer som ingår i ett transportupplägg samarbetar och 
kommer överens om tariffer.  

Efter klagomål från godstransportkunder och logistikföretag, konstaterade EU-kommis-
sionen år 1995 att samarbetet (inklusive prisavtal) kan anses som kartell. Kommissionen 
har dock till 1997 inte gemomfört sanktioner. Som ytterligare ett exempel anför Van 
Klink & van den Berg att EU inte tillåter att det holländska trafikministeriet bidrar till 
de löpande kostnaderna för järnvägspendlar och transporter på inre vattenvägar under 
uppbyggnadsfasen för att stärka konkurrenskraften mot vägransporter.  

Gouvernal & Daydou (Gouvernal and Daydou, 2005) betonar i sin analys av organisa-
tionen av containertransporter på järnväg att dominansens stora operatörer kan innebära 
problem för mindre operatörer som vill erbjuda tjänster. De finner skillnader mellan 
Frankrike och Storbritannien å ena sidan och Tyskland och Nederländerna å andra 
sidan. I de två sistnämnda länderna finns ett större engagemang av sjöfartsindustrin än i 
de förstnämnda.  

OECD/ITF:s Round Table 2009 (OECD/ITF, 2009) diskuterar att de stora och växande 
korridorerna i hamnarnas omland vanligtvis överlappar. Fallen ovan visar bl.a. på 
konflikten mellan att utnyttja skalfördelar för järnvägstransporter och transporter på inre 
vattenvägar i ett begränsat antal korridorer och att säkerställa konkurrens på olika 
marknader.  

 
4.3.4 Finansiella flöden till/från hamnar  
Som nämns ovan är transparensen en förutsättning för en verkningsfull tillämpning av 
statsstödsreglerna. EU-kommissionen har givit ISL (Institute of Shipping Economics 
and Logistics) (ISL, 2006) i uppdrag att kartlägga de finansiella flödena i 30 stora 
hamnar i 20 EU-länder. I studien ingår flöden från den offentliga budgeten till hamn-
sektorn och från hamnsektorn till den offentliga budgeten. Det finns stora osäkerheter 
kring uppgifterna, bl.a. anser ISL att EU:s sammanställning från 1998 underskattar 
investeringsvolymen. ESPO (European Sea Ports Organisation) kritiserar ISL:s rapport 
bl.a. på grund av sakfel och obalanser i beskrivningen av finansieringen och avgif-
terna.52 Enligt ESPO kan rapporten enbart konstatera att praktiken för finansiering och 
avgifter skiljer mycket mellan olika länder.  

 
4.4 Investeringar  
4.4.1 Finansiering av investeringar  
Investeringar är långsiktiga, företagen som använder hamnar har vanligtvis en kortare 
planeringshorisont än investerare. Möjligheten att få medlen tillbaka och möjligheterna 
till full kostnadstäckning är begränsade, bl.a. eftersom det finns risk för bundna 
kostnader (sunk costs).  

Marknadsmisslyckanden kan motivera offentliga interventioner bl.a. för att reducera 
investerarnas risk. Van de Voorde & Winkelmans (Van de Voorde and Winkelman, 
2002) anser att man bör skilja mellan basinfrastruktur som är tillgänglig för alla 
användare och infrastruktur som är avsedd för specifika företag. De klassar den 
anslutande infrastrukturen (access routes) och lastkajer som basinfrastruktur och anser 

                                                 
52 ESPO (European Sea Ports Organisation), ESPO response to study on “Public financing and charching 
practices of seaports in the EU”, April 2007. 
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därför att subventioneringen av dessa investeringar är till en viss grad acceptabel. Baird 
(Baird, 2004) kritiserar att Van de Voorde & Winkelmans inte förklarar varför sådana 
infrastrukturinvesteringar skulle subventioneras och på vilket sätt dessa utgör kollektiva 
nyttigheter public goods.  

Baird (Baird, 2004) utvecklar att förutsättningarna för kollektiva nyttigheter (icke-
rivalitet i konsumtion, icke-exkluderbarhet och svårighet att utesluta användare som 
vägrar att betala) inte är uppfyllda för de större nordeuropeiska hamnarna. Public goods 
argumentet anses verka ha utnyttjats i stor grad politiskt på lokal och nationell nivå. En 
stor del av de offentliga investeringarna anses vara svårt att rättfärdiga, detta gäller 
skärskilt med hänsyn till att hamnarna i större grad har ett gemensamt omland. Baird ger 
flera exempel för hamnarna i kustavsnittet mellan Le Havre och Hamburg.53 Den 
generella bilden är att den offentliga sektorn (på olika nivåer) är delaktig i hamnarna 
och att respektive hamn klagar över att konkurrerande hamnar i andra länder får för 
mycket statligt stöd, (Fleming and Baird, 1999). Baird (Baird, 2004) kritiserar att länder 
inte letar efter kostnadseffektivare och mindre miljöbelastande alternativ utanför sina 
gränser och understryker behovet av en europeisk hamnpolitik.  

Heaver & Tretheway (Heaver and Tretheway, 2002) utvecklar att det inte bara är fråga 
om hur terminalerna organiseras och utvecklas på en ort utan att det bör tas hänsyn till 
hur utvecklingen påverkas av villkoren i konkurrerande orter. De konstaterar att 
regeringarna stödjer hamnar med hänvisning till positiva externa effekter som 1) att det 
sätts ett politiskt värde av att ha en stor nationell hamn, 2) att det finns lokala nyttor 
med att attrahera genomfartstrafik och 3) att stödet av hamnar främjar tillväxten i 
regioner med begränsad ekonomisk aktivitet. Heaver & Tretheway argumenterar att 
regeringarna ofta inte strävar efter att driva en hamnpolitik som gynnar den globala 
långsiktiga välfärden utan har ett trångsynt och kortsiktigt perspektiv. De för 
motsvarande diskussioner för flygplatser.  

4.4.2 Urval av TEN-hamnar  
Som nämns ovan ingår hamnar över en viss storlek i det transporteuropeiska nätet 
(TEN-T). Baird (Baird, 2004) argumenterar däremot för att identifiera hamnar med 
speciella funktioner som är av allmänt intresse. Han anser det som olyckligt att des inte 
tas hänsyn till de olika hamnarnas komparativa fördelar till exempel med hänsyn till 
lokaliseringen. Baird ifrågasätter nyttan av de investeringar som möjliggör att större 
fartyg kan anlöpa hamnar som ligger vid breda flodmynningar (som Hamburg, 
Antwerpen, Rotterdam, Le Havre och Bremerhaven) medan det finns hamnar som 
”naturligt” tillåter fartyg med större djupgående. Vi vill dock anmärka att det kan finna 
andra förutsättningar i kostnadsstrukturen som rättfärdiga dessa investeringar.  

I en rapport som det amerikanska transportministeriet har tagit fram (U.S. Department 
of Transportation, 2002) konstateras att tillgängligheten på landsidan är den kritiska 

                                                 
53 I Tyskland hävdas att den nationella industrin skulle ha stora nackdelar om framkomligheten i Elbe och 
Weser (som förbinder havet med hamnarna i Hamburg och Bremerhaven) skulle behöva finansieras via 
brukaravgifter. En tredjedel av containertrafiken som passerar Hamburgs och Bremerhavens är dock 
transittrafik till/från andra länder. Den holländska regeringen stödjer Rotterdams hamn bl.a. genom att 
delfinansiera åtgärder för att fördjupa farleden och att bygga kajer, dockor m.m. eller att ge terminal-
operatörer förmånliga lån, skjuta upp deras leasingbetalningar eller reducera deras hyror. Belgien agerar 
genom att stödja hamnen i Antwerpen bl.a. genom att finansiera muddringen av floden Scheldt för att 
kunna ta emot större fartyg och att delfinansiera infrastrukturen i Antwerpens hamn. 

VTI rapport 672 49 



 

punkten, det påpekas att frågan vilka av de många europeiska hamnarna som skall vara 
TEN-hamnar och s.k. primary gateways till EU kräver fler studier.  

Trujillo & Tovar (Trujillo and Tovar, 2007) tar fram en enkel kvantitativ ansats för att 
identifiera de hamnar som borde ingå i ett TEN-nätverk som syftar till att förbättra 
förutsättningarna för short sea shipping. Studien begränsas till infrastrukturen, dvs. 
inkluderar inte tjänsterna i de 22 betraktade hamnar. Forskarna påpekar att det inte ska 
dras för långtgående slutsatser för politiska åtgärder ur resultaten men anser att studien 
illustrerar behovet av en policyorienterad databas för de europeiska hamnarna. De 
föreslår att regleringsmyndigheterna ges ett tydligare mandat för att ta fram data som 
behövs för att säkerställa att kunder, som inte har möjlighet att välja mellan hamnar, och 
skattebetalare inte behöva finansiera onödigt dyra lösningar. 

4.4.3 Ansvarsfördelning mellan olika nivåer 
I USA ligger ansvaret för landinfrastrukturen som ansluter till hamnar på lokal 
respektive delstatsnivå och det förekommer olika typer av stöd på lokal, delstats- och 
federal nivå. En nationell hamnplan finns däremot inte. Newman & Walter (Newman 
and Walder, 2003) tar upp frågan om en federal hamnpolitik kan förenas med USA:s 
konstitution, de diskuterar även för- och nackdelar med dagens decentraliserade hamn-
politik. På plussidan anförs bra möjligheter för konkurrerande hamnar att anpassa sig till 
marknadens behov, på minussidan slöseri med resurser på grund av att skattebetalare 
finansierar överflödiga hamnfaciliteter. Överkapacitet leder tentativt till lägre avgifter 
för rederierna och ett större behov av offentliga subventioner. Utveckling av hamnar har 
också till följd att alternativa användningar av värdefull mark vid kusten inte är möjlig 
samt att negativa miljöeffekter uppstår. Nationella intressen anses underordnas lokala 
om nationellt viktiga infrastrukturbeslut fattas på lokal nivå. Kritikerna av den 
decentrala strukturen efterfrågar en större roll för den federala nivån i utvecklingen av 
hamnfaciliteterna.  

Newman & Walter utvecklar vidare att den federala nivån i USA inte har en tydlig roll 
och är utspridd över flera organ samt att transportministeriet ser en förbättrad koordi-
nering av aktörerna på lokal, regional och nationell nivå som en viktig förutsättning för 
utvecklingen av sjötransportsystemet. Newman & Walter argumenterar för en mark-
nadslösning och avskaffandet av snedvridande stöd. Dessutom föreslås en regelbunden 
omprövning av den federala rollen i planering och utveckling av den maritima 
infrastrukturen. 

 
4.4.4 Antal, lokalisering och funktion av hamnar 
Cullinane m.fl. (Cullinane et al., 2002), konstaterar behovet av en vetenskaplig ansats 
för den långsiktiga planeringen av Kinas nätverk för containertransporter. Zeng & Yang 
(Zeng and Yang, 2002) utvecklar en modell för att allokera hamnar i ett hierarkiskt 
nätverk av containerhamnar med målsättning att minimera kostnaderna i hela nätverket. 
Baird (Baird, 2006) utvecklar en kostnadsmodell för att bestämma den optimala loka-
liseringen av naven för containertransporter i Nordeuropa. Han kommer fram till att den 
(naturligt) djupa hamnen i Scapa Flow på Orkney Öarna skulle vara överlägsen de be-
fintliga lokaliseringarna. Modeller utvecklas även för hamnar i Karibien, Sydamerikas 
östkust och de största amerikanska containerhamnarna. 

En fråga inom investeringspolitiken är hur många hamnar och terminaler med vilka 
funktioner det skall finnas var och hur dessa skall koordineras. Slack (Slack, 1999) 
argumenterar i sin undersökning av förutsättningarna för hamnar, flygplatser och 
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järnvägsterminaler i Nordamerika och Europa för etableringen av s.k. sattelitterminaler. 
Vad gäller hamnar anses enbart överföringen av gods mellan land och sjö behöver ske 
vid kaj medan funktioner som konsolidering, lagring och logistisk kontroll kan utföras i 
satellitterminaler, som till exempel torrhamnar. Förbindelserna mellan satteliter och 
hamnen anses som viktiga. Slack medger att en stor del av slutsatserna är spekulativa 
och bygger på begränsat empiriskt material så att det krävs forskning för att bekräfta 
respektive utveckla uttalanden. Frågor som bör analyseras är hur mycket mark som kan 
sparas i hamnar genom att etablera satellitterminaler, vart sattelittera skall lokaliseras 
och vad samhällets kostnader och nyttor av olika lösningar är.  

I OECD/ITF:s Round Table 2008 (OECD/ITF, 2008) argumenteras att principerna för 
spelregler för tillhandahållandet av infrastruktur och internalisering av externa effekter 
på länkar och noder är uppenbara men långt ifrån systematiskt implementerad. Det 
utvecklas att en ofullständig internalisering av de externa kostnaderna i första hand  
vägtransporter som ansluter till hamnar (och förmånlig tillgång till mark utanför en 
befintlig hamn) kan leda till utvecklingen av decentrala terminaler som medför höga 
externa kostnader istället för att befintliga hamnarna utnyttjas bättre. Round Table anser 
att det kan finnas en roll för politiken att stimulera förbättringen av verksamheten i 
befintliga hamnar om detta är möjligt.  

Fallen ovan visa olika tänkbara lösningar och behov för situationsspecifika 
beslutsunderlag.  

 
4.4.5 Investeringskalkyler  
Baird (Baird, 2004) påpekar att hamnarnas primära mål är att underlätta handeln och 
inte, som ofta anförs av lokala beslutsfattare, att skapa arbetstillfällen. Vi vill dock 
anmärka att en hög sysselsättning i närområdet ligger i regionernas intresse. Enligt 
Baird är det otillräckligt att statligt stöd rättfärdigas med lokala och nationella nyttor, 
eftersom hamnsystemet ofta tjänar marknader som omfattar flera nationer dvs. att 
kostnads- intäktsanalyser som enbart syftar på den lokala och nationella nivån är 
otillräckliga. Han utvecklar att värden som investeringar i hamnar skapar i städer, 
regioner eller länder (added values) är situationsspecifika och därför svårt att jämföra.  

EU-projektet HEATCO (HEATCO, 2006) har tagit fram harmoniserade riktlinjer för 
samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalyser på europeisk nivå. Dessa används bl.a. till 
bedömningen av investeringsprojekt inom det transporteuropeiska nätverket (TEN-T). 
SIKA m.fl. har tagit fram motsvarande samhällsekonomiska principer och kalkylvärden 
för transportsektorn (SIKA, 2008b). Båda anvisningarna är inte specifika för hamnar.  

Som nämns ovan har det brittiska transportministeriet utvecklat riktlinjer för bedöm-
ningen av hamninvesteringar (Project Appraisal Framework for Ports). Asteris & 
Collins (Asteris and Collins, 2006) pekar på ett antal svaga punkter i riktlinjerna: Det 
saknas mått för efterfrågan och kapacitet. Anvisningarna prioriterar projekt med stegvis 
växande kapacitetsförbättringar i befintliga hamnar och behandlar inte nya stora 
hamnprojekt lika tydligt. Det framgår inte hur riktlinjerna relateras till den europeiska 
hamnpolitiken. Asteris & Collins anser att omfattningen av riktlinjernas användning 
kommer att styras av om/hur de kan snabba upp besluten i den kommersiella sektorn.  
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4.5 Prissättning 
4.5.1 Principer för infrastrukturavgifter 
Prissättning behandlas av flera forskare. Det finns dock ingen konsensus över vilken 
ansats som bör väljas. Principen att de kortsiktiga marginalkostnaderna skall täckas 
används inom transportsektorn. (Observera att negativa externa effekter förorsakas 
vanligtvis inte av hamnarna utan av de företag och personer som använder hamnarna.) 
Att det görs undantag för hamnar och flygplatser beror möjligtvis på att det länge har 
varit ett problem att statsstöd leder till orättvisa konkurrensfördelar, (Nash, 2001). 
Dessutom anses full kostnadstäckning vara nödvändig för att säkerställa en sund 
internationell konkurrens och för att förhindra att länder överinvesterar med syfte att 
föra över transporter från grannländerna. Ytterligare motiv för full kostnadstäckning är 
att transporter behandlas mer som kommersiella aktiviteter, regeringarnas finansiella 
restriktioner samt uppfattningen att full kostandsteckning är rättvis.  

Haralambides (Haralambides et al., 2001) argumenterar för marginalkostnadsprissätt-
ning med full kostnadstäckning (och rättvis konkurrens mellan hamnarna), dvs. att de 
långsiktiga marginalkostnaderna används som bas för prissättningen i hamnar. 
(Meersman et al., 2002) misstänker dock att de hamnar som förespråkar full kostnads-
täckning inte inkluderar historiska kostnader. Meersman m.fl. sammanställer sedan 
1970-talet utvecklade koncept för prissättning och implementering av hamnavgifterna. 
De visar på ett stort forsknings- och utvecklingsbehov bl.a. med hänsyn till oenigheten 
över om infrastrukturavgifter i hamnar utgör en signifikant andel av de samlade 
kostnaderna för intermodala transporter (Thomas, 1978) eller om de utgör en relativt 
liten andel av kostnaderna, (Dowd, 1994).54 Enligt Meersman m.fl. behövs mer kunskap 
om kostnadsstrukturen i hamnar, till exempel om det finns skalfördelar för hanteringen 
och/eller infrastrukturen i hamnen. 

Utöver marginalkostnadsprissättning behandlas potentialen för strategisk prissättning, 
optimal prissättning för prioritering och allokering av utrymme i containerhamnar 
(Holguin-Veras and Jara-Diaz, 1998), allokering av hamninfrastrukturkostnader med 
hänsyn till efterfrågan (Bergantino and Coppejans, 2000), officiella versus optimala 
prisnivåer, optimala avgifter per fartyg, ansatser för att allokera slots baserad på 
prissättning, prissättning i hamnar för speciella segment (short sea shipping) eller 
tjänster (muddring). 

 
EU 

EU-lagstiftaren begärde i samband med översynen av Eurovinjettdirektivet om avgifter 
på tunga vägtransportfordon (European Commission, 1999) att Kommissionen ta fram 
en allmän användbar transparent modell för uppskattningen av de externa kostnaderna 
för miljö, trafiksäkerhet och trängsel (ej infrastruktur) för alla trafikslag som skall 
användas som bas för beräkningen av infrastrukturavgifter. Kommissionen har i sin tur 
givit ett uppdrag till EU-projektet IMPACT. Projektet har sammanställt en handbok 
(IMPACT, 2008) med förslag till ansatser som bör användas för att skatta de externa 
kostnaderna inom transportsektorn. I EU-projekt CATRIN (CATRIN, 2009) visas på 

                                                 
54 För Sverige utgår GTD II SOU 2004:76 (2004) Godstransporter – noder och länkar i samspel, 
Slutbetänkande av Godstransportdelegationen 2002, ifrån att infrastrukturkostnader i hamnar resp. 
kombiterminaler har en begränsad andel på två till tre procent av de samlade kostnaderna för en dörr till 
dörr transport. 
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förekomsten av skalfördelar i den till hamnarna anslutande sjöinfrastrukturen och 
möjligheten att reducera kostnader för isbrytning genom internationellt samarbete.55

 

Sverige 

I Sverige har SIKA under flera år sammanställt underlag om trafikens externa effekter 
som underlag till marginalkostnadsprissättningen. I sammanställningen av internali-
seringsgraderna (SIKA, 2004) indikeras att väg- och järnvägstrafiken genomsnittligt sett 
betalar för lite, resultaten pekar också mot att sjöfarten betalar för lite i farledsavgifter. 
Sjöfarten (med den högsta internaliseringsgraden) kan anses vara missgynnad och 
järnvägen (med den lägsta internaliseringsgraden) gynnad. Översikten 2006 (SIKA, 
2006) innehåller alla trafikslag, sammanställningen 2007 vägtrafik (SIKA, 2007), 
översikten 2008 järnvägvägstrafik (SIKA, 2008a) och översikten 2009 flygtrafik (SIKA, 
2009a). En översikt för sjötransporter är planerad för våren 2010.  

 
4.5.2 Avgifternas effekt på investeringar  
Samspel mellan prissättning och investeringar   

De Borger m.fl. (De Borger, 2008) studerar samspelet mellan prissättning i hamnar och 
investeringar i hamnar och anslutande infrastrukturen. Analysen görs för två konkurre-
rande hamnar i olika länder, till exempel Rotterdam och Antwerpen. Trängsel antas råda 
både i hamnarna och i landinfrastrukturen. Premissen är att privata aktörer sätter priser i 
hamnar och offentliga aktörer investerar såväl i hamnar som i landanslutningar. De 
Borger m.fl. kommer fram till 1) att hamnarna c.p. internaliserar trängseln i omlandet i 
priserna mot kund, 2) investeringar i en hamn minskar trängseln i båda hamnarna, 
trängseln ökar däremot i omlandet till den investerande hamnen. Investeringar i omland-
infrastrukturen i ett land leder tentativt till mer trängsel och högre priser i landets hamn 
och lägre priser och mindre trängsel i den konkurrerande hamnen. 3) Ökad trängsel i 
omlandet minskar nyttan av lokala hamninvesteringar. Den privata prissättningen i 
hamnarna påverkar således nyttan av de offentliga investeringarna. Resultaten tyder på 
att hamnarnas prissättning leder till färre hamninvesteringar och att detta är i större 
omfattning så om trängseln i omlandet inte är internaliserad. 4) Med en kilometerskatt 
på det anslutande vägnätet ökar både investeringar i hamnarna och den anslutande 
infrastrukturen. I ett globalt perspektiv är marginalkostnadsprissättning i hamnarna 
således bara fördelaktigt om de externa kostnaderna i landanslutningarna internaliseras.  

Att De Borger m.fl. kommer fram till att marknadsmakten i hamnarna leder till för låga 
kapaciteter stämmer inte överens med gängse bild att det finns överkapaciteter. De 
konstaterar att det måste finnas andra faktorer som förklarar de höga offentliga 
investeringarna. Som ett sidospår analyserar De Borger m.fl. fallet att en myndighet 
ansvarar för båda länderna. Resultatet är att myndigheten skulle följa first-best regler för 
den optimala kapaciteten.56 Att myndigheten skulle välja first best kapacitetsregler trots 
att det inte finns optimala infrastrukturavgifter i omlandet kan förklaras med att det 
finns prissättningsinstrument i hamnarna. Detta innebär att myndigheten korrigerar fel 

                                                 
55 Begränsningen till ett fåtal korridorer påverkar också de löpande kostnaderna för isbrytning. 
Motsvarande gäller för lotsning, markering av farleder m.m. 
56 marginella kapacitetskostnader motsvarar marginella nyttor av investeringar. 
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prissättning i omlandet genom att justera priserna i hamnarna och inte genom att justera 
kapacitetsreglerna. 

 

Olika regionala nivåer 

I OECD/ITS:s Round Table (OECD/ITF, 2008) diskuteras att mångfalden av styrnings-
modeller i hamnar och transportkedjor medför problem när det gäller åtgärder för att 
minska negativa externa effekter på lokal, nationell och global nivå. För att minska 
dessa effekter anses det krävas att myndigheter på nationell och internationell nivå 
involveras i politiken och lämpliga incitamentsstrukturer utvecklas. Lokala regeringar 
anses vara i en svag position för att genomföra åtgärder skärskilt om det råder tuff 
konkurrens. Om lokala regeringar däremot har en stark position finns risk att nationella 
och internationella nyttor ignoreras. Det krävs en överstatlig myndighet för klimat-
frågor. 

Vad det gäller EU anser Psaraftis (Psaraftis, 2005) att Europa har en lång väg att gå. 
Hans utgångspunkt är att överflyttningen från väg till sjö har antagits som viktigaste 
politiska målet och han utvecklar att konkurrensnackdelarna för sjötransporter gentemot 
vägtransporter skulle bibehållas om det krävs omfattande miljöåtgärder i hamnar 
samtidigt som en stor del av vägtransporternas externa kostnader inte internaliseras.  

 
4.6 Forskningsbidrag  
Samhällsekonomiska publikationer behandlar samtliga betraktade politikområden: 
styrning av hamnar, regleringspolitik med avseende på konkurrens, investeringspolitik 
och prissättning. Flera forskare visar också på samspelet och konflikter mellan dessa 
områden och olika administrativa nivåer. Detta utvecklas i kapitel 5.  

Under de senaste årtiondena, och särskilt under de senaste åren, har forskningen med 
avseende på hamnpolitik ökat i betydelse. Många publikationer bidrar till att öka 
förståelsen för hur förändrade omvärldsförutsättningar har påverkat (och påverkar) 
hamnarna. Allmänt har intermodala transportkedjor och nätverk blivit viktigare än 
hamnarnas lokalisering. Forskningsområdet hamnpolitik är ungt och fragmenterat, 
jämfört med forskningen om andra trafikslag. Många resultat är situationsspecifika och 
det finns få jämförande studier och inte konsensus över definitioner, metoder m.m.  

I litteraturen ligger fokus på stora hamnar och containerhamnar. Detta kan förklaras 
med den växande betydelsen av containertransporter (som kräver stora volymer för att 
vara företagsekonomiskt lönsamt) och att hanteringen är jämförelsevis homogen. Få 
studier avser specifika varuslag eller lastbärare. Ett exempel är Woxenius & Bergqvist 
(Woxenius and Bergqvist, 2009) som jämför förutsättningar för transporter av container 
resp. semitrailer i Skandinavien.  

Många bidrag behandlar hamnars koppling till det övriga transportsystemet och betonar 
nödvändigheten att skapa effektivitet i hela transportsystemet. I vissa fall tas paralleller 
till flygplatser och kombiterminaler upp som har jämförbara förutsättningar som 
hamnar. För Australien diskuteras paralleller mellan hamnar och järnvägar som avreg-
lerades samtidigt.  

Bidrag kommer från alla delar av världen, antalet studier som avser Sverige respektive 
Norden är dock begränsat. Det samma gäller för bidrag från svenska/nordiska forskare; 
det har inte publiceras mycket sedan Jansson & Schneersons bok om hamnekonomi 
1982, (Jansson and Shneerson, 1982). 
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5 Ger forskningen svar på policyfrågor?  
5.1 Befintligt underlag  
Under de senaste årtiondena har politiken med avseende på hamnar och deras infra-
strukturanslutningar ökat i betydelse. Hamnar spelar en viktig roll i samband med 
skapandet av en samhällsekonomisk effektiv transportförsörjning och för främjandet av 
järnvägs-, sjö- och intermodala transporter. Förändringar i handelsmönster, teknik och 
logistisk har bidragit till att marknadslösningar används i större omfattning i hamnarna 
än tidigare. Däremot diskuteras delvis en utökad roll för staten när det gäller investe-
ringar i den anslutande infrastrukturen. Det är iögonfallande att det väljs olika lösningar 
i olika länder trots ofta relativt likartade problem. Ur ett samhällsekonomiskt effektivi-
tetsperspektiv är det viktigt hur reglerna kring hamnarnas styrning, konkurrens, 
investeringar och prissättning utformas.  

Vår genomgång av policydokument visar att det finns olösta frågor på ovan nämnda 
områden. I vissa fall efterfrågar beslutsfattare uttryckligt samhällsekonomiskt underlag 
(till exempel marginalkostnadsskattningar till prissättningen av infrastrukturen); i andra 
fall (till exempel national investeringspolitik) fattas beslut utan att sådant underlag 
efterfrågas lika tydligt. Vår genomgång av vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter 
m.m. på området visar att det finns en omfattande ekonomisk litteratur som behandlar 
hamnpolitiska frågeställningar. Det finns alltså mycket skrivit om både hamnpolitik och 
-forskning.  

Vi är dock tveksamma till om litteraturen ger svar på policyfrågorna. En aspekt är om 
forskningen tar upp för politiken relevanta frågeställningar. En annan fråga är om 
resultaten är överförbara mellan länder, bl.a. om de är giltiga för svenska förhållanden 
med relativt tunna godstransportflöden och begränsad trängsel i infrastrukturen 
respektive om resultat för vissa typer av hamnar (i litteraturen behandlas främst 
containerhamnar) kan generaliseras. Ytterligare en aspekt är om forskningsresultat 
presenteras i en för beslutsfattare begriplig form. Vidare frågor är om det finns 
kunskapsluckor eller behov för utvecklingen av nya metoder. Slutligen frågar vi oss om 
det finns forskning som ifrågasätter politiken.  

 
5.1.1 Styrning av hamnar 
I litteraturen systematiseras hur hamnarnas styrning skiljer med avseende på grad och 
form av offentligt och privat engagemang och olika former av privatisering. 

I flera vetenskapliga artiklar konstateras att privatiseringen av de brittiska hamnarna inte 
har lett till de önskade effekterna i form av högre produktivitet, fler investeringar, ökad 
konkurrens m.m. medan det brittiska transportministeriet anser att det finns en sund 
konkurrens och att den brittiska lösningen är effektiv. Enligt ministeriet är en förklaring 
att forskare jämför utfallet med ett idealt system medan beslutsfattare jämför det med ett 
politiskt styrt system med produktivitetsproblem.  

Ett flertal artiklar utvärderar reformer som syftar till att decentralisera, avreglera eller 
privatisera hamnar i olika länder. Dessa publikationer ger en intressant bild över olika 
lösningar i olika länder. Användbarheten för beslutsfattare, som till exempel svenska 
hamnar, är dock inskränkt på grund av den begränsade överförbarheten av resultaten. 
Det finns få jämförande studier och det görs inga försök att kvantifiera problemen som 
politik- respektive marknadsmisslyckanden medför. Den relativa betydelsen av dessa 
misslyckanden skulle kunna användas för att hitta effektiva lösningar.  
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För Sverige är det av intresse hur olika styrningsmodeller – som är aktuella i 
uppdelningen i Göteborg respektive Stockholm i en hamnmyndighet och i en eller flera 
terminaloperatörer – påverkar den samhällsekonomiska effektiviteten.  

 
5.1.2 Konkurrens  
Konkurrens i hamnar 

I den politiska debatten finns större enighet om behovet av konkurrens mellan hamnar 
än i hamnar. En utökad konkurrens på marknaden för hamntjänster diskuterades i EU:s 
hamndirektiv 2001 och 2004 men beslutades inte av Europaparlamentet. I den veten-
skapliga diskussionen blir det tydligt hur ägande och styrning av hamnar (som bestäms 
på nationell nivå) påverkar förutsättningar för införandet av hamndirektivet. Forskare 
resonerar i första hand utgående ifrån möjliga effekter i det egna landet. En omsättning 
av direktivförslaget skulle påverka Storbritannien (med en stor andel privata hamnar) på 
ett annat sätt än Grekland och Spanien (som utvecklar decentraliserade lösningar med 
privat inslag).  

Den övergripande bilden är att det finns påtagliga inträdesbarriärer och behov av utökad 
konkurrens i många stora hamnar. Med hänsyn till förekomsten av skalfördelar anses 
utrymmet för konkurrens vara begränsat i mindre hamnar. Inträdesbarriärer på mark-
naden för hamntjänster bedöms kunna minskas med hjälp av en effektiv prissättning och 
effektiva koncessionsupphandlingar. I flera artiklar diskuteras utbytesförhållandet 
mellan främjandet av konkurrens i syfte att effektivisera verksamheter och nödvändig-
heten att skapa följdregler (och i vissa fall myndigheter) som säkerställer att reglerna 
efterlevs.  

 

Konkurrens mellan hamnar 

För att uppnå samhällsekonomiskt effektiva lösningar måste marknadskoncentrationens 
fördelar med hänsyn till utnyttjandet av skal- och samordningsfördelar vägas emot 
nackdelarna. Detta gäller för hamnar, infrastrukturanslutningar på land- och sjösidan 
och intermodala transportkedjor. Det finns ett behov att studera hur olika faktorer 
påverkar skalfördelar under olika marknadsvillkor och hur sambandet mellan den 
tekniska utvecklingen och konkurrensförhållanden ser ut.  

En ytterligare fråga är hur spelreglerna för finansieringen av hamnar och den anslutande 
infrastrukturen skall utformas med hänsyn till att statligt stöd kan snedvrida konkurren-
sen mellan företag och geografiska marknader m.m. Frågan om/hur offentligt stöd sned-
vrider konkurrensen mellan (aktörerna i) olika hamnar är relevant på nationell och inter-
nationell nivå. I litteraturen illustreras för Storbritannien hur den internationella 
konkurrensen kan leda till utslagningar av hamnar i grannländer. Man bör dock komma 
ihåg att de flesta exemplen i litteraturen avser containertransporter (och -hamnar) som 
vanligtvis är rörligare än till exempel bulktransporter.  

 

Konkurrens mellan trafikslag 

Slutligen finns olika förutsättningar vad det gäller konkurrensen mellan trafikslagen. I 
Sverige kan sjöfarten (med den högsta internaliseringsgraden) anses vara missgynnad 
mot exempelvis järnvägen (med den lägsta internaliseringsgraden). En övergång till 
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marginalkostnadsprissättning skulle kräva att staten finansierar Sjöfartsverkets 
underskott på motsvarande sätt som Vägverkets och Banverkets ”underskott”. 

 
5.1.3 Investeringar i hamnar och anslutande infrastruktur 
Interdependens mellan olika administrativa nivåer 

En frågeställning, som är relevant bl.a. i Sverige, är om effektiva infrastrukturlösningar 
inte kommer tillstånd till följd att ansvaret för infrastrukturen ligger på olika nivåer. 
Frågan är 1) om kommuner investerar för mycket i hamnkapacitet och 2) om statens 
investeringar i den anslutande infrastrukturen leder till felallokeringar som en följd av 
kommunernas insatser. Om det finns betydande interdependenser kan ansvarsfördel-
ningen mellan den kommunala nivån (med ansvar för suprastruktur och infrastruktur i 
hamnen inkl. lokala anslutningar) och den nationella nivån (med ansvar för farleder och 
huvudsaklig infrastruktur på landsidan) skapa problem. I litteraturen diskuteras 
motsvarande fråga för USA. Kritiker av den aktuella decentraliserade politiken anför att 
nationella intressen underordnas lokala om nationellt viktiga infrastrukturbeslut fattas 
på lokal nivå.  

Nationella hamnkoncept i Sverige och Tyskland, som pekar ut ett antal strategiska 
hamnar och andra noder, skall leda till effektivare strukturer. Koncepten skall användas 
som stöd i planeringen men inte ersätter prioriteringen av infrastrukturprojekt. (Ett 
spörsmål är hur många och vilka hamnar och terminaler som skall prioriteras.) I Sverige 
verkar trafikverken i viss mån ta hänsyn till de föreslagna strategiska hamnarna. (I 
Tyskland har man inte kommit så långt.) Det finns otydligheter kring tillämpningen av 
den nationella hamnstrategin. Vi har knappt hittat någon litteratur som behandlar 
kommunernas roll när det gäller investeringar i infra- och suprastruktur, som är relevant 
bl.a. i Sverige.  

Utvecklingen av det transeuropeiska nätverket (TEN-T) syftar till en bättre koordinering 
av de nationella investeringarna. Både forskare och Godstransportdelegationen kritiserar 
definieringen av TEN-T hamnarna utgående ifrån storlekskriterier (i stället för 
funktioner).  

Kostnadsintäktsanalyser  

EU efterfrågar samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalyser (cost benefit analysis, CBA) 
i samband med utvecklingen av ett europeiskt terminalnätverk. I ljuset av litteraturen ser 
vi behov för systemorienterade kostnadsnyttoanalyser både på svensk och europeisk 
nivå. Dessa kostnadsnyttoanalyser borde inkludera undersökningar av 1) vilka 
potentiella skalfördelar som finns i hamnar resp. kombiterminaler och den anslutande 
infrastrukturen, 2) hur stora flöden resp. upptagningsområden som krävs för att kunna 
utnyttja skalfördelarna, 3) hur kostnadsnyttoanalyser skall utformas med avseende på 
val av alternativ m.m. och 4) om kostnadsnyttoanalyser skall användas i hamnar och 
terminaler (bl.a. med hänsyn till att det är enklare att välja mellan olika offentliga 
och/eller privata hamnar än till exempel mellan olika vägar eller järnvägar).  

 
5.1.4 Prissättning i hamnar och anslutande infrastruktur 
Internalisering av externa effekter  

I OECD/ITF:s Round Table utvecklas att EU:s princip om internalisering av externa 
effekter är uppenbar men långt ifrån systematiskt införd. EU ser ett forskningsbehov i 
samband med harmoniseringen av regelverken mellan länder respektive trafikslag. I 
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både Sverige och EU föreligger skattningar av de externa kostnaderna på transport-
systemets länkar. För närvarande ligger fokus på avgifternas utformning och den 
politiska omsättningen. Mer kunskap om kostnadsstrukturen i hamnar krävs, detta gäller 
avgränsningen mellan hanterings- och infrastrukturkostnader i hamnar och förekomsten 
av skalfördelar för hanteringen och/eller infrastrukturen i hamnen.  

 
Prissättning och investering 

De Borger m.fl. studerar hur den privata prissättningen i hamnarna påverkar nyttan av 
offentliga infrastrukturinvesteringar. Även om antaganden i hans studie om trängsel i 
hamnarna och den anslutande infrastrukturen inte är lika relevanta för Sverige som för 
kontinenten skulle det vara intressant att studera sambanden mellan prissättning och 
finansiering för svenska resp. nordiska förhållanden.  

 
5.2 Övergripande slutsatser 
Processer  

En slutsats av våra analyser är att den vetenskapliga forskningen tar upp många för 
hamnpolitken relevanta frågeställningar. Å andra sidan är det ofta inte de vetenskapliga 
artiklarna men processer – baserade på etablerad kunskap – som leder till svaren på 
frågorna. Många gånger är det samma forskare som skriver akademiska artiklar och 
levererar bidrag till OECD:s rundabordskonferenser, EU:s policydokument m.m. 
Forskare har roller som författare av vetenskapliga publikationer och rådgivare åt 
beslutsfattare.  

Den s.k. gråa litteraturen bestäms tydligare av aktuella politiska frågeställningar. 
Exemplen med avseende på internaliseringen av externa effekter och nyttokostnads-
analyser visar att det, även om det råder långtgående konsensus över samhällsekono-
miska principer, inte är säkerställt att innebörden är klar för beslutsfattare och att 
principen kan implementeras. Det kan finnas behov av att akademiska forsknings-
resultat utvecklas för att komma till praktisk användning. Dessutom är det så som 
nämns i inledningen att politiker, myndigheter m.m. beaktar fler faktorer än samhälls-
ekonomisk effektivitet när de fattar beslut (vilket inte fördjupas i denna rapport). 

 
Internationellt samarbete 

Forskningen kring hamnpolitik är ett relativt ungt och fragmenterat område och många 
bidrag är situationsspecifika. Vi stödjer förslaget (i litteraturen) att genomföra åtgärder 
för att utöka det internationella samarbetet med syfte att åstadkomma generella 
definitioner, metoder och resultat, ett utökat samarbete mellan forskning, myndigheter 
och privata aktörer bl.a. för att förbättra möjligheten att överföra resultat mellan länder.  

Policyfrågor på olika administrativa nivåer hänger ihop, delvis finns paralleller mellan 
frågeställningarna på nationell nivå (konkurrens mellan kommuner) och internationell 
nivå (konkurrens mellan länder). En återkommande fråga är på vilken administrativ nivå 
ansvaret skall ligga (EU vs nation, resp. nation vs kommun).  

 
Data 

Data är en viktig del i samband med framtagningen av beslutsunderlag. Både policy-
sidan (transportministerier, EU-kommission m.m.) och forskningssidan tar upp den 
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bristande tillgången till data som ett problem. Det saknas till exempel uppgifter om 
transportflöden och -kostnader (som behövs i samband med Kostnadsintäktsanalyser) 
och uppgifter om offentligt stöd till hamnar (som behövs i samband med konkurrens-
analyser). Avsaknaden av data är en förklaring för att det finns relativt få empiriska 
studier på området. Vi understryker också behovet av policyorienterade databaser och 
nödvändigheten av att aktörer som är intresserade i forsknings-/policyresultat bidra till 
insamlingen av data och/eller får mandat att samla in uppgifter. 

 
5.3 Forsknings- och utvecklingsbehov i Sverige 
Vad gäller det samhällsekonomiska underlaget för hamnpolitiken i Sverige föreslår vi 
att forskningen och utvecklingen på kort sikt fokusera på de nationellt och internatio-
nellt viktiga frågorna kring Kostnadsintäktsanalyser och konkurrensrelaterade frågor.57  

 
1) Kostnadsintäktsanalyser 

Vi ser ett behov av att utveckla trafikslagsövergripande systemorienterade kostnads-
nyttoanalyser, som inkluderar kommunernas roll och perspektiv, för att kunna belysa 
det potentiella samhällsekonomiska utfallet av olika åtgärder på ett pedagogiskt sätt. 
Kostnadsnyttoanalyser borde inkludera kommunernas perspektiv och analyser av 1) 
vilka potentiella skalfördelar som finns i hamnar och den anslutande infrastrukturen, 
resp. hur stora flöden som krävs för att kunna utnyttja skalfördelar, 2) hur kostnads-
nyttoanalyser skall utformas med avseende på val av alternativ, 3) om kostnadsnytto-
analyser skall användas i hamnar och terminaler, som kan substitueras enklare än till 
exempel vägar och järnvägar och 4) hur olika prissättnings- och regleringspolicies 
påverkar resultaten.58

 
2) Konkurrensrelaterade frågor  
Behovet att studera konkurrensrelaterade frågor är inte lika omedelbart och konkret. En 
slutsats av vår genomgång av policydokument och litteraturen är dock att konkurrens-
relaterade frågor återkommer i flera av politikområden: styrning av hamnar (upphand-
ling av koncessioner, inträdesbarriärer, tillgång till gemensamma anläggningar, 
dominanta aktörer i intermodala transportkedjor), investeringar (statsstödsregler, 
offentligprivat samverkan), prissättning (risk för monopolprissättning, harmonisering 
mellan länder resp. trafikslag, samband prissättning och investeringarnas lönsamhet). Vi 
ser ett behov av att kartlägga och följa upp konkurrensen på olika marknader, inklusive 
avgränsning av marknader, snedvridning av konkurrensen och upphandling av 
koncessioner. Det finns paralleller till andra transport- respektive infrastrukturmark-
nader59, och det skulle bl.a. vara intressant att analysera i vilken utsträckning lösningar 
för hamnar är överförbara till kombiterminaler.  

                                                 
57 Båda områden ryms (med generös tolkning) i befintliga CTS-fokusområden. Se 
http://www.kth.se/abe/centra/cts/fokus.  
58 För aktuella och planerade projekt med avseende på sjöfartens miljöpåverkan, styrmedel och regle-
ringar se Mellin MELLIN, A. (2009) SJÖMIL – sjöfart, miljö och ekonomi (prel. VTI-PM 2009-10-31). 
59 Se VTI-ansökan till Banverket, Uppföljning av marknaden för godstransporter på järnväg. 
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