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Förord 
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SJÖSAM – sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader – Förstudie inom 

SAMKOST 

av Anna Mellin och Christopher Creutzer 

VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) 

581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning 

VTI:s regeringsuppdrag om trafikens samhällsekonomiska kostnader (SAMKOST) 

omfattar samtliga transportslag. Den här rapporten är en förstudie i form av en 

litteraturgenomgång i delprojektet Sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader 

(SJÖSAM). Syftet är att kartlägga vilka kostnader som uppstår vid smärre (marginella) 

förändringar av trafikens omfattning samt hur dessa kostnader bör hanteras. Avsikten är 

att i en huvudstudie genomföra det arbete som bedöms som relevant i denna förstudie. 

I rapporten diskuteras de kostnader som uppstår i form av slitage på infrastruktur till 

följd av ytterligare trafik, tillkommande utsläpp till luft inklusive växthusgaser, buller 

och trafiksäkerhet. Dessutom diskuteras hur den marina miljön påverkas om trafiken 

ökar eller minskar. I detta begrepp ingår vattenföroreningar, sedimentföroreningar, 

erosion samt habitat- och biodiversitetsförluster. Frågan om relevansen av 

hamnverksamhet för beräkningarna berörs också. 

Det är inte helt självklart vilka effekter som bör beaktas som relevanta 

marginalkostnader för sjöfarten. En tydlig bild som framträder av litteraturstudien är att 

det främst är sjöfartens luftföroreningar och klimatgaser som har studerats och 

beräknats marginalkostnader för. Resultatet av litteraturstudien har lett oss till följande 

slutsatser: 

 De marginalkostnader som vi föreslår bör beaktas för uppdatering för sjöfarten 

är lotsning, isbrytning, luftföroreningar och växthusgaser, baserat på deras 

relativa storlek i Sverige. 

 Mer forskning, utöver det här projektet, krävs för buller och marina 

externaliteter för att avgöra om de är relevanta eller ej för sjöfarten ur ett 

marginalkostnadsperspektiv.  

 För trafiksäkerhet visar litteraturen på att marginalkostnaderna är relativt små. 

Men också att andra aspekter än liv och hälsa, som enbart ingår i dagens 

ASEK-värderingar, utgör stora kostnadsposter för sjöfartsolyckor (t.ex. 

miljökostnader och kostnader för näringslivet). Därför ser vi det som ett 

prioriterat område att forska vidare på. 

 För vissa externa effekter är det bland annat svårt att bedöma risker då de är 

väldigt små, till exempel för införandet av främmande arter och stora 

oljeutsläpp, men som kan leda till stora konsekvenser. Det är ändå viktigt att se 

till effektsambanden för att härleda vilka som är de viktigaste källorna för 

påverkan och hur man kan göra en uppskattning av externa kostnader i säkra 

system där sannolikheten för att det exempelvis inträffar en olycka är liten.  

 Differentieringar ser vi som relevanta för främst isbrytning (i tid och beroende 

på var fartyget trafikerar) och luftföroreningar (geografisk differentiering). För 

luftföroreningar och växthusgaser borde även differentieringar baseras på olika 

fartygstyper. 
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 Hamnar bör beaktas för sig, och för sjöfarten bör enbart fartygets externa 

kostnader i hamn tas med. Hamnar, likt terminaler, hanterar flera trafikslag och 

externa effekter här bör inte beaktas med hänsyn enbart till ett fartyg som 

anlöper hamnen, utan som ett tillägg vid en transportkedja. 
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SJÖSAM – Maritime transports’ socioeconomic marginal costs – Prestudy within 

SAMKOST 

by Anna Mellin and Christopher Creutzer 

Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 

SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

The purpose with this report is to analyse which marginal costs that are relevant and how they 

should be considered for maritime transports. The report is a pre-study for the sub-project 

Maritime transports’ socioeconomic marginal cost (SJÖSAM) within VTI’s governmental 

assignment on socioeconomic marginal costs in the transport sector (SAMKOST). 

The report focus on following marginal costs; infrastructure wear and tear, air pollution, 

greenhouse gases, noise, safety, and other marine externalities (i.e. water pollution, 

sedimentation pollution, erosion and loss of habitat and biodiversity). 

From the literature study we compiled it is not obvious which effects that should be taken into 

account as relevant marginal costs for maritime transports. A clear picture that arises from the 

literature study is that it’s mostly the maritime transports’ emissions of air pollution and 

greenhouse gases that have been studied. It is also mainly for those two externalities that 

marginal costs have been estimated. The results from the literature study have led us to the 

following conclusions: 

 The marginal costs we suggest should be considered for updates are pilotage, 

ice-breaking, air pollution and greenhouse gases, based on their relative size in 

Sweden. 

 More research, beyond the scope of this project, is needed before it’s possible to state 

if the marginal costs of noise and marine impact are relevant or not for maritime 

transports from a marginal costs perspective. 

 The literature on maritime safety suggests relatively low marginal costs. But more 

aspects than just life and health, which are the only effects considered in the current 

Swedish CBA guidelines (ASEK), constitute large costs for maritime accidents (e.g. 

environmental costs and costs for the industry). Therefore we considered this area to 

be a prioritized research field. 

 For some external effects it’s very difficult to calculate the risks since they are very 

low, such as invasion of alien species and large oil spills, but can lead to large 

consequences. It’s still important to assess the impact from maritime transport on 

these issues to locate the relevant impact sources and how it’s possible to estimate the 

external costs in safe systems where the probability for an accident is very low.   

 Differentiation is viewed as relevant for ice-breaking (both time and geographically) 

and air pollution (geographically). For air pollution and greenhouse gases a 

differentiation depending on type of ship is also relevant. 

 Marginal cost associated with ports should be treated separately, and for maritime 

transports the marginal costs should be limited to the ones related to the ships 

operation. Ports, like other terminals, are nodes for several modes of transports and the 

marginal costs of ports should not be allocated only to the maritime transports, but 

rather added to a transport chain. 
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1 Bakgrund 

VTI har ett regeringsuppdrag att uppdatera kunskapen kring trafikens samhällsekonomiska 

kostnader (SAMKOST). Uppdraget löper över två år och täcker in alla fyra trafikslagen (väg- 

och järnvägstrafik, sjö- och luftfart), samt marginalkostnaderna för slitage av infrastruktur, 

trafiksäkerhet, trängsel/knapphet, luftföroreningar, klimatgaser och buller. Projektet är i första 

hand uppdelat utifrån dessa sex externaliteter med fokus på väg och järnväg där forskningen 

har kommit längst idag. För sjöfart och flyg är kunskapsläget betydligt sämre (Trafikanalys 

2013) och dessa två trafikslag behandlas i två separata delprojekt. Den här rapporten avser 

delprojektet Sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader (SJÖSAM). Delprojektet är i 

sin tur uppdelat i två delar med det övergripande syftet att identifiera vilka marginalkostnader 

som är relevanta för sjöfarten, samt vilka värderingar och metoder som rekommenderas eller 

behöver utvecklas.  

Sjöfarten är en viktig del i det globala transportsystemet, och beräknas transportera ungefär 90 

procent av världshandeln beräknat i volym, och ungefär 70 % i varuvärde (UNCTAD, 2010). 

Sjöfarten har även identifierats till att ha en potential att avlasta de landbaserade transporterna 

i Sverige (Trafikverket, 2012a). Men sjöfarten har inte bara positiva effekter utan det finns 

flertalet dokumenterade negativa externa effekter. Effekter som inte bara orsakar skada på vår 

miljö utan även vår hälsa och klimat (OECD, 2010; Miyola et al., 2009). I den här studien 

berör vi de externa effekter som nämnts ovan, samt effekter på den marina miljön relaterat till 

sjöfarten.  

 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Syftet med den här rapporten är att kartlägga de relevanta marginalkostnaderna som 

uppkommer i samband med sjötransporter i Sverige och hur de bör beaktas. Rapporten är en 

förstudie för delprojektet Sjöfartens samhällsekonomiska marginalkostnader. En 

litteraturstudie ligger till grund för att sammanställa befintlig kunskap över vilka 

marginalkostnader som bör, baserat på deras relativa storlek, beaktas för sjöfarten och hur de 

bör beaktas med hänseende till differentiering.  

Definitionerna av bör och hur i syftet är viktiga begrepp att reda ut. Bedömningen av 

marginalkostnader som bör tas i beaktning kommer att göras på en basis av deras storlek där 

externa effekter med stor påverkan är mer relevanta än de externa effekterna med liten 

påverkan. Utöver att utreda vilka marginalkostnader som bör tas med är det viktigt att reda ut 

hur dessa ska hanteras. Med hur så syftar rapporten till om marginalkostnaderna ska 

differentieras med avseende på t.ex. geografiska områden. Syftet att reda ut hur 

marginalkostnaden ska beaktas är viktigt bland annat för att vissa externa effekter har relativt 

stor men väldigt lokal påverkan och därför är de enbart intressanta inom vissa områden. 

De marginalkostnader som rapporten täcker in är infrastrukturslitage, luftföroreningar, 

växthusgaser, buller, trafiksäkerhet samt övriga marina externaliteter (som inkluderar 

vattenföroreningar, sedimentföroreningar, erosion samt habitat- och biodiversitetsförluster). 

Hur marginalkostnader i hamnar ska behandlas ska också beröras. Slutrapporten av SJÖSAM-

projektet kommer, utifrån den här förstudien, fokusera på vilken vidare forskning och 

uppdatering av befintliga värderingar som krävs för att ta fram relevanta och uppdaterade 

marginalkostnader för sjöfarten i svenska samhällsekonomiska kalkyler.  

Vi har gjort följande avgränsningar inom projektet:  
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 Litteraturstudien är begränsad till effekter från handelssjöfart och färje- och 

passagerartrafik (dvs. fritidsbåtar, fiskebåtar, polisär eller militär verksamhet m.m. 

inkluderas inte).  

 Även transporter på inre vattenvägar enligt EUs direktiv 2006/87/EG är exkluderade 

då denna transportform inte finns i Sverige idag.   

 För marginalkostnader i hamn har enbart fartygets påverkan inkluderats och inte själva 

hamnens marginalkostnader (t.ex. godshantering, arbetsmaskiner m.m). 

 Av de marginalkostnader som nämnts i regeringsuppdraget har vi för sjöfarten ej tagit 

med trängsel/knapphet då detta i tidigare studier beskrivits som ett litet problem för 

sjöfarten generellt, men främst i Sverige vad det gäller farleder (Bickel et al, 2006; 

Berglund & Ericsson, 2003). 

 Trängsel i hamnar kan dock uppstå (en bra översikt ges i Acciaro (2013)) men vi 

relaterar det till hamnverksamheten och inte till själva fartygen, därmed kommer det ej 

att tas upp i den här rapporten enligt föregående punkt. En avgränsning mot 

hamnprissättningslitteraturen (port pricing) har därmed också gjorts. 

 I litteraturen görs det en skillnad mellan kortsiktiga och långsiktiga 

marginalkostnader. I de långsiktiga inkluderas kostnader som krävs för att på lång sikt 

kunna effektivisera transporter (Meersman et al., 2010). I vår studie fokuserar vi på de 

kortsiktiga marginalkostnaderna. 

Rapporten är vidare strukturerad efter de olika marginalkostnaderna som vi har beskrivit 

tidigare. Under varje rubrik ges först en summering av vilka effekter som avses för sjöfarten, 

både till sjöss och sedan till hamn. Efter det följer ett stycke kring state-of-the-art av 

värderingar av effekterna, baserat på den litteraturstudie som genomförts. Efter genomgången 

av alla marginalkostnader följer en diskussion kring vilka marginalkostnader som är 

relevanta, sett till relativ storlek, som uppkommer i samband med sjöfartstransporter, både till 

sjöss och i hamn och hur de bör beaktas. Efter det följer ett avsnitt kring hur 

marginalkostnaderna bör beaktar. Rapporten avslutas med våra slutsatser. Först presenteras 

dock vår metod och en kort introduktion till samhällsekonomiska kostnader relaterat till 

sjöfarten. 

 

1.2 Metod 

För att besvara våra frågeställningar som presenterades ovan har vi genomfört en 

litteraturstudie. Litteraturstudien har genomförts för den vetenskapliga litteraturen och den 

s.k. grålitteraturen. Det är främst sökverktyget som har använts är Summon (Serial Solution1) 

som täcker över 18 miljoner artiklar i fulltext och runt 22 miljoner bibliografiska poster från 

olika databaser (bl.a. Web of Science, VTI:s bibliotek, ERCI, RePEC, IDEAS och SwePub). 

Vidare har även litteratursökningar gjorts via biblioteken vid KTH och Stockholms 

Universitet. För att täcka den grålitteraturen (t.ex. working papers och rapporter) har även 

Google använts. 

De nyckelord som vi har utgått ifrån: marginal cost, external effects/costs, shipping, maritime 

transports och ports. Dessa har i sin tur kombinerats med de olika externa effekter som vi har 

fokuserat på det vill säga: 

 Infrastructure (pilotage, ice-breaking) 

 Air pollution 

 Greenhouse gases (CO2) 

                                                 
1 http://vti.summon.serialssolutions.com/    

http://vti.summon.serialssolutions.com/
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 Noise 

 Safety (Accidents) 

 Environmental impact (Oilspill, Erosion, Water pollution, Sedimentation, Habitat och 

Biodiversity) 

 

Utifrån det material som funnits har vi selektivt valt ut de studier som funnits mest relevanta, 

främst baserat på publikationsår. Kompletteringar till själva litteratursökningarna har gjorts 

via kontakter med forskare och praktiker som arbetar med sjöfartsfrågor. 

 

1.3 Samhällsekonomiska kostnader och marginalkostnader 

Trafiken är förknippad med olika kostnader, exempelvis behövs investeringar i själva 

infrastrukturen som trafiken utnyttjar och aktörer har fasta kostnader för inköp av 

fordon/fartyg, för försäkringar osv. Dessutom uppstår rörliga kostnader, dvs. kostnader som 

varierar med användningen av fordonen eller fartygen, med trafikvolymen, exempelvis 

kostnaden för drivmedel, för slitage på fordonen/fartygen och så vidare. Dessa kostnader kan 

definieras som trafikens samhällsekonomiska kostnader. 

En betydande del av trafikens samhällsekonomiska kostnader betalas idag av marknadens 

aktörer (såsom resenärer, varuägare, transportörer m.fl.) som därmed har anledning att ta 

dessa i beaktande inför en resa eller transport. Vid sidan om dessa finns ett antal andra 

kostnader för samhället, som ligger utanför det som aktörerna naturligt beaktar, vilka 

benämns externa effekter. Det är kostnader som bärs av andra, ofta medtrafikanter eller 

boende i närheten av trafiksystemet i fråga men också av samhället i stort. Dessa externa 

effekter består av delar av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering i infrastrukturen, 

delar av trafikens säkerhetsproblem, samt buller, luftföroreningar, växthusgaser samt trängsel.  

Det är av flera skäl viktigt att identifiera och mäta trafikens samhällsekonomiska kostnader. 

Information om kostnadsbilden är ett viktigt underlag för flera transportpolitiska avväganden 

kring hur transporter ska organiseras och genomföras samt för vilka investeringar i 

trafiksystemet som bör göras. Om vi också skulle vilja påverka förekomsten av de externa 

effekterna via olika styrmedel eller regleringar så är det dock den marginella 

samhällsekonomiska kostnaden som är intressant. Med marginalkostnader menas de 

kostnader som uppstår vid smärre (marginella) förändringar av trafikens omfattning. 

Enligt svensk transportpolitik ska transporter prissättas utifrån sina marginalkostnader enligt 

kostnadsansvarsprincipen (Bergman, 1996). Genom att via en skatt eller avgift också prissätta 

den externa effekten så tar aktören på så sätt även denna kostnad i beaktade, internaliserar 

den, när han eller hon väljer om och hur en transport ska genomföras. Genom att rikta in 

styrmedel mot marginalkostnaderna som trafiken orsakar så är det möjligt att styra mot en 

samhällsekonomiskt effektiv användning och utformning av infrastrukturen, dvs. mot en 

användning där kostnaderna balanserar nyttorna för samhället som helhet. Tanken är alltså att 

priserna ska sammanfalla med de samhällsekonomiska marginalkostnaderna för att framställa 

och distribuera olika varor och tjänster, i det här fallet transportsystemet, för att generera ett 

effektivt utnyttjande av samhällets samlade resurser (Bergman, 1996). 

Det finns idag en rad skatter och avgifter som helt eller delvis syftar till att internalisera de 

externa marginalkostnaderna, exempelvis banavgifter inom järnvägen, koldioxidskatt på 

bränsle, trängselskatter i våra största städer och farledsavgifter inom sjöfarten. Som nämnts 

ovan är dock informationen om trafikens samhällsekonomiska kostnader generellt och 

marginalkostnader specifikt viktig också för andra transportpolitiska avväganden än just 
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prissättning. Så oavsett om marginalkostnaden är tänkt att avspeglas i transportpriserna är det 

viktigt att följa och visa hur trafikens samhällsekonomiska kostnader utvecklas.  
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2 Infrastruktur 

Sjöfartens infrastrukturrelaterade marginalkostnader är generellt sett låga jämfört med den 

landbaserade trafikens (dvs. för väg och järnväg). För Sverige kan dock marginalkostnaderna 

ändå vara betydande med tanke på geografiska och klimatrelaterade förutsättningar, som 

långa farleder, skärgårdar och isbeläggning under delar av året. Tjänster som lotsning och 

isbrytning är också väderkänsliga vilket innebär att de är till stor del beroende av faktorer som 

Sjöfartsverket och operatörer inte kan styra över (Regeringskansliet, 2001). 

Sjöfartens infrastruktur består i huvudsak av farleder, lotsning, isbrytning, hamnar samt 

slussar (Eriksson et al, 2009; Meersman et al, 2010). Farleder kan avse alla de vattenområden 

som sjöfarten nyttjar, men här avses sjövägar som är markerade i sjökort vilket är en vanlig 

avgränsning. Farlederna kan vara markerade med olika former av navigationshjälpmedel (dvs. 

sjömärken såsom prickar och fyrar m.m.). De kan även underhållas för att göras djupare eller 

bredare via s.k. muddring, oftast i inloppen till hamnar, för att möjliggöra passage för större 

fartyg.  

Forskningen kring sjöfartens marginalkostnader kopplade till infrastrukturen är mindre 

utforskad än för väg och järnväg, vilket delvis kan förklaras med att infrastrukturerna skiljer 

sig åt markant. Inom sjöfarten, liksom luftfarten, är det främst omlastningspunkter som 

tillhandahålls, dvs. hamnar eller flygplatser, som tangerar privat verksamhet och är 

vinstdrivande. Ägandeformer och ansvar för sjöfartens infrastruktur skiljer sig åt mellan olika 

länder i världen, likt inom Europa. Det har varit en trend de senare åren att gå mot mer 

privatiserade hamnar, där terminalhanteringen i många fall utförs av globala företag. Hamnar 

i Sverige är dock oftast fortfarande kommunägda, men där vissa har privata företag som 

sköter terminal- och stuveriarbetet. Infrastrukturen utanför och till hamnar (farlederna) är 

dock nationellt ansvar, i Sverige är det Trafikverket och Sjöfartsverket som har detta ansvar. 

Större farleds- och slussinvesteringar planeras av Trafikverket och bekostas till stor del med 

skattemedel. Finansieringen därutöver är främst med användaravgifter (dvs. lots- och 

farledsavgifter) som betalas av handelssjöfarten. Inkomster kommer även från bl.a. uthyrning 

av isbrytare. Anslaget till Sjöfartsverket ska täcka den verksamheten som ej ingår i 

handelssjöfartens betalningsansvar, dvs. verksamheter som berör fritidsbåtar, kanaltrafik och 

sjöräddning. Förfrågan från Sjöfartsverket att anslaget även ska täcka isbrytningskostnaderna 

har lämnats, och att denna verksamhet borde likställas vinterunderhållet för väg och järnväg 

(Statskontoret, 2013). Ansvarsfördelningen påverkar även möjligheterna att reglera sjöfartens 

miljöpåverkan.  

Regleringar för sjöfarten är främst internationell, men det finns vissa undantag där t.ex. 

Sverige har infört differentierade farledsavgifter, och i flertalet hamnar även differentierade 

hamnavgifter, med avsikt att ge incitament till att minska utsläppen av svaveldioxider och 

kväveoxider (Mellin & Rydhed, 2011).  

Uppskattning av marginalkostnader för att ta hand om farleder är ett område som inte har fått 

något större utrymme inom forskningen, vilket bl.a. beror på att kostnaderna delvis täcks av 

hamnar och därför faller under en annan litteratur kring hamnprissättning (Meersman et al, 

2010). Eriksson et al (2009) drar dock slutsatsen att farleder har en väldigt låg 

marginalkostnad. Inga ytterligare indikationer på att marginalkostnaderna skulle vara 

betydande har funnits och därav fokuseras här istället på lotsning och isbrytning, som 

fördjupas i 2.1 och 2.2. I 2.3 är fokus på marginalkostnader av hamninfrastruktur. 
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2.1 Lotsning 

Lotsning innebär att ett fartyg får hjälp att navigera i farvatten som är farliga eller där mycket 

trafik kan uppstå, t.ex. in eller ut ur en hamn. Lotsning ses därför som en del av infrastruktur-

kostnaden för sjöfarten, eftersom det finns en avvägning mellan investeringar i säkra farleder 

och behovet av lotsning, samt att det råder lotsplikt i Sverige (Eriksson et al, 2009; SIKA 

2010). I Sverige debiteras lotsning utifrån fartygs storlek och tiden som lotsningen kräver. Det 

finns en korssubventionering för lotsning som innebär att delar av farledsavgiften finansierar 

lotsverksamheten (Berglund & Ericsson, 2003; Eriksson et al, 2009). 

 

2.1.1 Marginalkostnad av lotsning 

I det EU finansierade projektet CATRIN2 konstateras att det inte finns mycket i den 

vetenskapliga litteraturen att finna kring marginalkostnader av lotsning (Eriksson et al, 2009). 

Vi har inte heller funnit några aktuella studier kring lotsningens marginalkostnader. Det har 

dock genomförts några äldre studier i Sverige som redovisas nedan. 

I en utredning av farledsavgifterna från år 2003 diskuteras marginalkostnader för lotsning 

(Näringsdepartementet, 2003). I utredningen ses flera delar som marginalkostnader för 

lotsning. Dessa delar utgörs av alternativkostnaden för lotsar, bränsle för fartygen, 

uppdragsberoende lönepåslag, eventuella resekostnader samt luftföroreningar. Utredningen 

sammanfattar att marginalkostnader utgör drygt 30 procent av de totala kostnaderna för 

lotsverksamheten. De totala kostnaderna relaterade till lotstjänsten avser beställningen, 

transport ut till fartyg och själva lotsutförandet. Enligt Andersson (2007) utgör de två 

sistnämnda de största kostnadsposterna. Den totala marginalkostnaden för lotsning beräknas 

till 130-150 miljoner, där spannet förklaras av olika värderingar av luftföroreningar 

(Näringsdepartementet, 2003). Studien visar även att marginalkostnaden kan variera kraftigt 

mellan olika områden, snarare än per fartygstyp eller storlek, och det är därmed svårt att 

estimera ett generaliserbart värde. 

I samband med Lotsutredningen gjordes nya beräkningar av marginalkostnaderna av 

Andersson (2007). Marginalkostnaden för lotsningen avser här främst de operationella 

kostnaderna som en extra lotsning orsakar, t.ex. bränsle samt eventuella personaltillägg och 

väntetider. Utifrån uppgifter i Andersson (2007) har SIKA (2010) beräknat att den marginella 

kortsiktiga kostnaden hamnar på mellan 20-40 % av den totala kostnaden för lotsning. 

Spannet beror på om beräkningen görs utifrån kostnad per uppdrag (37 %) eller per lotsad 

timme (19%) (SIKA, 2010). 

I ASEKs riktlinjer har den rekommenderade marginalkostnaden för lotsning beräknats utifrån 

SIKA (2010). Marginalkostnaden som beräknats av SIKA (2010) har räknats upp till 2010 

årsprisnivå och sedan delats med antalet tonkilometer för år 2008 som anges i SIKA (2010). 

Det rekommenderade värdena för lotsningens marginalkostnad hamnar då på 0,003-0,005 

kr/tonkm (Trafikverket, 2012b). Spannet beror på att marginalkostnaden står för 20-40 % av 

totalkostnaden för lotsning enligt SIKAs rapport. 

 

2.2 Isbrytning 

Runt Sveriges kust krävs under vinterhalvåret tidvis isbrytning för att hålla farlederna öppna 

för handelssjöfarten och kryssningsfartyg. I Sverige sköts isbrytningen utomskärs av 

                                                 
2 CATRIN = Cost allocation of transport infrastructure cost. Finansierat inom Europeiska Kommissionens 6e 

ramprogram. 
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Sjöfartsverket. Isbrytningsverksamheten innefattar inte bara att hålla farlederna isfria, utan 

även assistans, bogsering samt information kring rådande trafiksituationer. Den svenska 

isbrytningsverksamheten utförs delvis i internationellt samarbete, främst med Finland 

(Statskontoret, 2013). Isbrytningen är kostnadsfri för användaren och finansieras via 

Sjöfartsverket och farledsavgifterna (Berglund & Ericsson, 2003). 

 

2.2.1 Marginalkostnad av isbrytning 

Berglund och Ericsson (2003) konstaterade att det finns tillräckligt med data hos 

Sjöfartsverket för att beräkna marginalkostnaden för isbrytning, men att mer forskning krävs 

för den eventuella trafikantkostnad som uppstår vid väntan på isbrytningsassistans. Idag finns 

ett mål om att den genomsnittliga väntetiden för isbrytning inte ska överskrida 4 timmar 

(Sjöfartsverket, 2012).  

I Näringsdepartementet (2003) har även en värdering av isbrytningens marginalkostnad 

estimerats. Den inkluderar främst emissionskostnaderna. Utredningen påpekar dock att 

undanträngnings- och fördröjningseffekter behöver analyseras för att fånga den fullständiga 

marginalkostnaden, dvs. kostnaden då fartyg kan få invänta andra för att gemensamt 

transporteras in i hamn med hjälp av isbrytare. En fallstudie har genomförts för isbrytning i 

Bottenhavet in till Luleå hamn som ett exempel på marginalkostnad för ett fartyg. Marginal-

kostnaden inkluderar bränsle- och emissionskostnader, och har estimerats till 50 000kr3 

(Regeringskansliet, 2001). Utredningen anger en total marginalkostnad om 20-75 miljoner 

kronor för isbrytning, baserat på utsläpp av luftföroreningar och CO2 på svenskt territorial-

vatten i Sverige år 2002. Spannet beror på vilken värdering som används4. 2002 var Sjöfarts-

verkets totala isbrytningskostnad 189 miljoner, dvs. marginalkostnaden utgjorde 10-40 % 

(Näringsdepartementet, 2003). 

I det tidigare nämnda CATRIN-projektet genomfördes en fallstudie i Östersjön för att försöka 

beräkna marginalkostnaden för isbrytning (Eriksson et al, 2009). Fallstudien visar på fördelar 

med internationella samarbeten för att dela på kostnaderna, och menade på att det är svårt att 

hänföra marginalkostnader till ett specifikt fartyg. Samma resonemang förs i Vierth et al 

(2007) som anger att det är noll i marginalkostnad då isbrytning ej beror på antalet fartyg som 

trafikerar farvattnen som kräver isbrytning. Å andra sidan menar Sjöfartsverket (2007) att det 

finns en marginalkostnad att beakta även per fartyg, som presenterats i Regeringskansliet 

(2001) och Näringsdepartementet (2003). Argumenten här är bl.a. att fartyg behöver 

isbrytningsassistans, och att en isbrytare kan assistera fler än ett fartyg samtidigt vilket 

innebär att det ibland uppstår längre väntetider för att vänta in alla fartyg. Det är den senare 

uppskattningen om att marginalkostnaden utgör 10 – 40 % som SIKA (2010) tar med i sin 

sammanställning, och som Trafikverket (2012b) utgått ifrån i sin värdering av marginal-

kostnaden per tonkilometer för isbrytning. Den totala marginalkostnaden har delats på det 

totala antalet tonkilometer för år 2008 som anges i SIKA (2010). ASEK 5 har rekommenderat 

värderingen 0,001 till 0,003 kr/tonkm5. 

 

2.3 Hamninfrastruktur 

Hamnar erbjuder komplexa tjänster, och infrastruktur för hantering av passagerare och gods, 

omlastning till andra fordon, lagring med mera. Vi har i den här studien valt att begränsa oss 

                                                 
3 Prisnivå 2001. 
4 Utredningen har beräknat emissionskostnaderna baserat på dåvarande ASEK värderingar från 2002, Holland 

och Watkiss (2002) och Electrowatt-Ekono (2002). De två sistnämnda referenserna presenteras i avsnitt 3.1. 
5 Prisnivå 2010. 
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till fartygens externa kostnader och inte godshanteringen och de externa kostnader som 

hamnservicen genererar.  

 

2.3.1 Marginalkostnad av hamnanlöp 

I det EU finansierade projektet GRACE6 har ett simuleringsverktyg tagits fram för att 

estimera infrastrukturella marginalkostnaden för ett hamnanlöp (Bickel et al, 2006). Även de 

totala marginalkostnaderna beräknas för att dels sätta den marginella infrastrukturkostnaden i 

relation till totalen och dels för att det ger möjlighet att beräkna trängsel/knapphet enligt 

författarna. De marginalkostnader som beaktas är utöver hamninfrastrukturen (hamnar, bojar, 

kajer) bemanningskostnader, drift och underhåll av fartyget, olyckskostnader, buller samt 

luftföroreningar. Verktyget baserar sig på simuleringar eftersom data saknas från hamnar och 

därmed har de ej kunnat estimera marginalkostnaderna baserat på empiri. Ett hamnanlöp (eller 

avsegling från hamn) baseras i verktyget på sju olika steg som kan ingå men hur ett anlöp sker 

varier mellan hamnars olika karaktär och geografiska placering. (Bickel et al, 2006) 

1. Till havs 

2. Eventuell väntan vid boj (angöringsplats i väntan på infart) 

3. Färd från boj till sluss 

4. Sluss 

5. Färd från sluss till kaj 

6. Väntan vid kaj 

7. Lastning/lossning vid kaj 

Simuleringsverktyget har använts för fem olika Europeiska hamnar, och slutsatserna från 

dessa fallstudier indikerar att infrastrukturkostnaden utgör en mycket liten del av kostnaden 

för ett hamnanlöp i relation till den totala marginalkostnaden. Infrastrukturkostnaden som 

Bickel et al. (2006) har identifierat är enbart relaterad till slussar, och utan slussar menar de 

att det inte uppkommer någon fartygsrelaterad marginalkostnaden av hamninfrastrukturen. 

Vidare beräknas de externa effekterna utgöra nästan hälften av marginalkostnaderna. Dessa 

utgörs främst av luftföroreningar, och till en liten del olyckor. Dessa behandlar vi längre fram 

i den här rapporten under respektive kapitel. Marginalkostnaderna varierar dock mellan olika 

hamnar och fartygstyper, där marginalkostnaden tenderar att öka med fartygsstorleken. 

(Bickel et al., 2006). 

                                                 
6 GRACE = Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation, Finansierat inom Europeiska 

Kommissionens 6e ramprogram. 
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3 Luftföroreningar 

Alla förbränningsmotorer har nackdelen att de orsakar utsläpp till luften. Det är även sedan 

tidigare känt att dessa avgasutsläpp innehåller partiklar och andra ämnen som är skadliga för 

både människa, natur och klimat. Sjöfartens stora och kraftfulla motorer är inget undantag. 

Idag använder i princip alla fartyg fossila bränslen, antingen diesel eller tjockolja. Tjockoljan 

som är både billigare och utgör en större miljöbelastning än diesel används i betydligt högre 

utsträckning. Tjockoljan är en råoljeprodukt som innehåller höga halter av svavel. Ju mindre 

renad tjockoljan är desto billigare är den att köpa och därför innehåller den ofta många 

biprodukter (ICCT, 2007; OECD 2010). 2008 var den totala sjöfartsanvändningen av 

tjockolja estimerad till 217 miljoner ton varav 11 miljoner ton användes i hamnar (Dalsøren, 

2009).  

Kväveoxider (NOX), svaveldioxider (SO2) och partikelutsläppen är de mest skadliga 

luftföroreningarna för människor och ekosystem som sjöfarten producerar med avseende på 

kvantiteten som släpps ut. Beroende på antal människor och hur naturen ser ut vid 

utsläppsområdet har luftföroreningarna olika effekter (Endresen et al. 2005). SO2 och NOX 

utsläppen leder till en ökad risk för surt regn som påverkar ekosystemen negativt, genom att 

försura mark och vatten kan utsläppen i förlängningen skada den ekologiska tillväxten. 

Tillväxten kan även bli skev i kvävefattiga områden och göra det lättare för främmande arter 

att etablera sig i dessa områden (Eyring et al., 2010; Galloway et al., 2003; Cofala et al., 

2007). Sverige är ett land som är känsligt för surt regn, på grund av att marken här har en låg 

motståndskraft. Utsläpp av NOx är också en bidragande orsak till övergödning i sjöar, hav och 

på land (Airclim, 2013). Andra sekundära effekter uppkommer också, såsom ozon som skapas 

från en kemisk reaktion av NOX och som påverkar grödor och även människors hälsa. Även 

nitrat och sulfat bildas av NOx och SO2. 

Globalt sett så kan 15 procent av alla utsläpp av NOX och 4-9 procent av alla SO2 härledas till 

sjöfarten och med tanke på att sjöfartens farleder ofta ligger nära land, beräkningar visar att 

ungefär 70 procent av all utsläpp globalt sker inom en distans av 400 km från en kust, så har 

utsläppen en betydande roll för både vår hälsa och miljö. Estimeringar visar dock att det 

främst är utsläpp i hamnstäder som har en stor negativ effekt då utsläppen som sker utanför 

kuster och i mindre tätbebyggda områden inte påverkar lika många människor. Framförallt 

beror det på att utsläppen oftast är en stor källa för partiklar runt hamnar (Cofala et al., 2007). 

Många studier har pekat på ett samband mellan partikelutsläpp och dödlighet och utsläpp från 

sjöfart nära kustlinjerna i Europa, samt södra och östra Asien, bidrar enligt gjorda beräkningar 

till mellan 20 000 och 104 000 dödsfall årligen. Av de totala partikelrelaterade dödsfallen 

orsakas ca 3 till 8 procent av sjöfartens utsläpp. Partiklar har även påvisats påverka antalet 

hjärtattacker, sjukhusinlagda och astmatiker negativt (Corbett et al., 2007). 

Det finns tekniska lösningar för att rena bränslet vid förbränning, ett exempel är s.k. scrubbers 

som renar utsläppen från svavel (Eyring et al. 2005). Den internationella 

sjöfartsorganisationen (IMO) har beslutat om att regleringar för att sänka både NOX och SO2 

utsläpp från den internationella sjöfarten. I maj 2005 trädde IMO:s direktiv ANNEX VI i kraft 

som sätter gränser bland annat för dessa utsläpp (IMO, 1998; Svensson, 2011). Det har även 

utpekats specifika områden som anses vara extra känsliga och därav fått extra strikta 

regleringar. Det avser bl.a. Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen som är ett s.k. SECA-

område (Sulphur Emission Control Area) och får från 2015 striktare svavelkrav (0,1%) än 

övriga havsområden7 (IMO, 2008). Den internationella regleringen tillåter dock ändå 

svavelhalter som överstiger dem som tillåts för den landbaserade trafiken. Det finns även 

                                                 
7 Liknande områden har även införts längs USAs och Kanadas kuster. 
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implementerade regleringar för NOx som baseras på Tier-koderna 1 till 3. Från 2012 gäller 

Tier 2 men regleringen avser bara nya fartyg. Införandet av Tier 3 är under diskussion men 

tidigare beslut anger år 2016 som startår (också det för nya fartyg). Tier 2 innebär ungefär  

20 % lägre NOx utsläpp och Tier 3 upp till 80 % reducering jämfört med Tier 1 (Fridell & 

Hjelle, 2012). 

 

3.1 Marginalkostnad för luftföroreningar 

Flera studier har värderat marginalkostnaderna för sjöfartens luftföroreningar, både nationellt 

och internationellt, främst i form av marginalkostnader per ton utsläppt förorening (Holland & 

Watkiss, 2002; Miola et al., 2009; SIKA, 2010; Nerhagen et al., 2009). För att beräkna 

marginalkostnader kopplade till fartyg behövs dels värderingen per ton utsläppt luftförorening 

och dels emissionsfaktorer för att fånga fartygens bidrag till utsläppen. Ifall dessa två 

komponenter läggs ihop kan marginalkostnaden per individuella eller genomsnittliga fartyg 

räknas ut. I litteraturen har vi hittat marginalkostnader per tonkilometer, personkilometer, 

fartygskilometer alternativt per fartyg, passagerare eller ton. Nedan redovisas resultatet från 

litteraturstudien utifrån först beräkningar per ton, emissionsfaktorer och slutligen 

marginalkostnader kopplat till fartyg. 

Värdering per ton utsläpp 

De flesta värderingsstudier som har genomförts har utgått ifrån den s.k. Impact Pathway 

Approach (IPA). En ansats som utvecklades under ett EU-finansierat projekt kallat ExternE 

för att beräkna energisektorn externa effekter, men som sedan har spridits sig till att användas 

även inom transportsektorn. Ansatsen börjar med att genomföra utsläppsberäkningar från 

olika källor, nästa steg är att kartlägga eller modellera spridningen av utsläppen, för att 

därefter bedöma utsläppens effekter på t.ex. miljö och hälsa, och slutligen värdera dessa 

effekter8. En studie av Holland & Watkiss (2002) utgår ifrån denna metod. I värderingen som 

Holland & Watkiss (2002) genomför inkluderas kortsiktiga (akuta effekter) och långsiktiga 

(kroniska) hälsoeffekter, försurningseffekter på material och byggnader, samt ozon-

bildningens effekter på jordbrukets avkastning. Den potentiellt viktigaste effekten som de inte 

har inkluderat är effekter på ekosystem av bl.a. försurning, vilket är ett stort problem i norra 

Europa. Holland & Watkiss (2002) har gjort estimeringar av vad kostnaden för 

luftföroreningar är i städer, på landsbygden och till havs.  

Marginalkostnaden för utsläpp till havs varierar beroende på var de släpps ut och 

befolkningstätheten längs kusterna och hamnar. För att värdera marginalkostnaderna har inga 

specifika spridningsmodeller använts, såsom gjorts för de landbaserade trafikslagen, för att 

beräkna sjöfartens emissioner. Istället har värderingarna som används differentierats utifrån 

var emissionerna beräknas släppas ut: i hamnar (värdering för urbana områden av den storlek 

som hamnstaden har), emissioner nära kusten (nationella rurala värden), och slutligen utsläpp 

till havs (rurala värden för länder med kust mot berört hav), dvs. inte vart de sprids. 

Värderingarna som anges i euro per ton utsläppt luftförorening redovisas i Tabell 1 nedan. 

Utsläpp i Östersjön har en väldig låg marginalkostnad medan utsläpp i engelska kanalen 

värderas uppemot fem gånger så högt (Holland & Watkiss, 2002). 

 

                                                 
8 Mer beskrivning utav ansatsen finns i Mellin och Nerhagen (2010). 
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Tabell 1 Marginalkostnaden för utsläpp till havs i 2000 prisnivå (euro/ton) 

 SO2 NOx PM2.5 

Östra Atlanten 4500 4800 9100 

Östersjön 1600 2100 2500 

Norra Medelhavet 4700 6200 10000 

Nordsjön 4300 3100 9600 

Engelska kanalen 5900 5400 12000 

Källa: Holland och Watkiss (2002) 

I EU-projektet IMPACT producerades en handbok för transporternas marginalkostnader, där 

sjöfartstransporter inkluderas (Maibach et al., 2008). De presenterar marginalkostnader för 

sjöfartens utsläpp per ton emissioner baserat på EU-projektet CAFE CBA9, och genomförts 

med samma ansats, dvs. IPA, men med andra indata än Holland & Watkiss (2002). 

Handbokens resultat redovisas i Tabell 2 nedan.  

Tabell 2 Kostnaden för sjöfartens utsläpp i 2000 års prisnivå (euro/ton) 

 SO2 NOx PM2.5 

Nordöstra Atlanten 2200 1600 4800 

Östersjön 3700 2600 12000 

Medelhavet 2000 500 5600  

Nordsjön 6900 5100 28000 

Källa: Maibach et al (2008) 

Vid en jämförelse mellan Maibach et al. (2008) och Holland och Watkiss (2002) ser man att 

resultaten skiljer sig en hel del åt. Skillnaderna kan bero flera olika faktorer i 

beräkningsstegen. För en djupare diskussion kring skillnaderna hänvisas till Nerhagen och 

Johansson (2003). De diskuterar skillnader mellan olika beräkningar utifrån de metoder som 

tagits fram inom ExternE-projektet, och pekar på två viktiga faktorer: 

spridningsberäkningarna av luftföroreningar och vilken monetär värdering som har valts. En 

ytterligare faktor kan vara att hälsoeffektsambanden skiljer sig åt.  

Specifikt för Sverige har en studie gjorts av kostnaderna av partikelutsläpp i Storstockholm. 

För sjöfarten har utsläpp inkluderats från anlöpande fartyg in till hamnar i 

Stockholmsområdet. Utsläppen har beräknats från tre nautiska mil från kusten och in till hamn 

(Nerhagen et al., 2009). I studien har de utgått ifrån IPA och beräknat den externa kostnaden 

för partiklar från olika källor, förbränningspartiklar, slitagepartiklar och sekundära partiklar10. 

För sjöfarten är inte slitagepartiklar relevanta. Airviro Air Quality Management system11 har 

använts för spridningsmodellering och exponering på lokal skala, medan MATCH - Multi-

scale Atmospheric Transport and Chemistry12 har använts för att beräkna den regionala 

spridningen. Den ekonomiska värderingen, av ett statistiskt liv och levnadsår, är baserad på 

Bickel och Friedrich (2005). Resultaten ger en kostnad för förbränningspartiklar om 18 200- 

45 500 euro/ton, och för sekundära partiklar bildade av NOx 2 600 euro/ton. Den senare 

                                                 
9 Clean Air For Europe (CAFE).  
10 Avser nitrater, sulfater och ammonium. 
11 http://www.smhi.se/airviro, 2013-11-28. 
12 Läs mer om modellen i Bergström (2008). 

http://www.smhi.se/airviro
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värderingen är i samma storleksordning som för de Europeiska studierna som redovisats ovan 

för Östersjön i Tabell 1 och 2. Däremot ligger värderingen av PM2.5, dvs. 

förbränningspartiklarna betydligt högre. Den högre värderingen beror på att utsläpp som har 

inkluderats i studien är i närheten av Stockholm, dvs. närmare tätbefolkad område. 

Slutligen, i en översikt av sjöfartens marginalkostnader från 2009 gör Miola et al. en 

sammanställning av den då befintliga forskningen. De refererar bl.a. till en, utöver de vi 

presenterat ovan, studie av Cofala et al. (2007) som har gjort estimeringar av 

emissionsutsläpp från sjöfarten inom Europa baserat på en spridningsmodell. De använder en 

aktivitetsbaserad modell utifrån data kring fartygsrörelser på Europeiskt vatten. Inga 

värderingar av marginalkostnaderna tas dock fram.   

Beräkning av emissionsfaktorer 

En viktig komponent för att beräkna sjöfartens marginalkostnad för luftföroreningar är 

emissionsfaktorer för olika fartyg. Emissionsfaktorn varierar kraftigt mellan olika 

fartygstyper, vilket beror på motoreffekt och vilket bränsle som fartyget använder, men även 

storlek och lastfaktorn spelar in (Hjelle & Fridell, 2012). Hjelle och Fridell (2012) presenterar 

emissionsfaktorer i gram per tonkilometer baserade på Cooper och Gustafsson (2004). Det är 

också dessa emissionsfaktorer som Nätverket för Transporter och Miljö (NTM) utgår ifrån i 

sitt emissionsberäkningsverktyg13. 

Tabell 3 Exempel på utsläpp av luftföroreningar från olika fartyg i kg/tonkm 

Fartygstyp 
NOx      
(kg/tonkm) 

SO2      
(kg/tonkm) 

PM   
(kg/tonkm) 

Containerfartyg (13 000 dwt14) 1,140 0,233 0,047 

Tankfartyg (125 000dwt) 0,112 0,024 0,006 

RoRo (10 000 dwt) 1,545 0,318 0,068 

Källa: Hjelle & Fridell (2012) 

En tidigare studie av Naturvårdsverket (2010) där en analys av sjöfartens kostnader för 

avgasutsläpp genomförs används emissionsfaktorer utgåendes ifrån LIPASTO15. LIPASTO 

redovisar även genomsnittliga utsläpp från gods- och passagerarfartyg per tonkilometer för 

2007 (genomsnitt i Finland). Utsläppen här redovisas som kg per fartygkilometer jämfört med 

Hjelle och Fridell (2012) som redovisade per tonkm. 

 

 

 

 

 

                                                 
13 http://www.ntmcalc.org/index.html, 2013-12-09. 
14 Dödvikston (Deadweight tonne), ett mått för fartygs lastförmåga. 
15 Beräkningsverktyg för emissionsberäkningar utvecklat av Technical Research Centre of Finland (VTT). 

http://lipasto.vtt.fi/indexe.htm, 2013-12-09. 

http://www.ntmcalc.org/index.html
http://lipasto.vtt.fi/indexe.htm
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Tabell 4 Exempel på utsläpp av luftföroreningar från olika fartyg i kg/fartygskm 

Fartygstyp 
NOx 

(kg/fartygskm) 

SO2  
(kg/fartygskm) 

PM 
(kg/fartygskm) 

Containerfartyg (140 000 BT16) 28,87 5,82 0,401 

Containerfartyg   (10 000 BT) 4,30 1,08 0,071 

RoRo (18 000 BT) 3,96 1,14 0,075 

Färja (43 000 BT) 4,24 0,89 0,173 

Bulk (20 000 BT) 3,84 0,91 0,061 

Bulk (10 000 BT) 2,99 0,70 0,047 

General cargo (3 000 BT) 1,08 0,27 0,018 

Oljetanker (64 000 BT, kort färd) 7,45 1,84 0,136 

Oljetanker (64 000 BT, lång färd) 5,87 1,52 0,102 

Källa: Naturvårdsverket (2010) 

Vi har valt att enbart presentera ett litet urval av de studier som har gjorts angående sjöfartens 

emissionsfaktorer för att visa på att det är en stor variation mellan fartygstyper, och vilka 

antaganden som görs bl.a. om bränsle, motoreffekt och hastigheter. I det här sammanhanget är 

det även värt att nämna att IMO infört ett obligatoriskt index för energieffektivitet för fartyg 

EEDI (Energy Efficiency Design Index) som trädde i kraft 2013 (IMO, 2013a). Detta är ett 

första steg inom IMO för att minska sjöfartens utsläpp av CO2, och syftar till att skapa en 

etablerad miniminivå för nya fartygs energieffektivitet och en bas för jämförelse mellan fartyg 

(DNV, 2013). Utifrån de CO2-beräkningarna som görs inom EEDI kan andra emissioner 

också beräknas. Det kan dock vara stor variation för NOx och PM beroendes på motor och 

underhåll (Hjelle & Fridell, 2012). 

Beräkningar av marginalkostnader relaterat till fartyg 

Några studier har vi funnit som undersöker marginalkostnaderna relaterat till fartygsrörelser. 

En av dessa studier är Miola et al (2009) där de genomför en fallstudie i Venedigs hamn 

utifrån emissioner från fartyg som anlöper hamnen under år 2006. Två olika metoder jämförs, 

först en metod där värderingar från CAFE används, och för exponering används en 

exponerings-responsfunktion, där de observerade föroreningskoncentrationerna från sjöfarten 

multipliceras med antalet exponerade personer. I Martuzzi et al (2006) utgår de istället från 

risk-responsfunktioner. Resultaten redovisas som kostnad per fartyg samt per passagerare och 

ton.  

 

 

 

 

 

                                                 
16 Bruttoton. 



 

22  VTI rapport 807 

Tabell 5 Marginalkostnader för fartyg i Venedigs hamn (i euro 2000) 

 CAFE Martuzzi et al. (2006) 

 €/pas. €/ton €/fartyg 

(pas.) 

€/fartyg 

(gods) 

€/pas. €/ton €/fartyg 

(pas.) 

€/fartyg 

(gods) 

PM2.5 3,4 0,3 3 311 2 708 2,1 0,2 1 981 1 621 

SOx 0,38 0,04 367 301 - - - - 

Källa: Miola et al (2009) 

Författarna betonar att resultaten bör tolkas med försiktighet då dataunderlaget innehåller flera 

osäkerheter, som t.ex. att de ej belyser relationen mellan koncentrationen av föroreningen och 

fartygens storlek, som leder till en överestimering av stora fartyg och en underestimering av 

små fartyg. Olika vindriktningar påverkar också utfallet. Utsläppen som tas med är endast de 

vid fartygsrörelse och transit, ej vid kaj som de menar utgör 2/3 av de beräknade emissionerna 

men som varit svåra att urskilja från andra emissioner från t.ex. industrier. (Miola et al, 2009)  

För svenska förhållanden har två relevanta studier hittats. Den första studien är en rapport 

beställd av SIKA och Sjöfartsverket (Electrowatt-Ekono, 2002). I rapporten har fallstudier 

gjorts av ett specifikt fartygs marginella miljökostnader på fyra rutter: tre längs kusten och in 

till hamn i Stockholm, Göteborg och Helsingborg, samt en fjärde rutt ute till sjöss i Östersjön. 

Beräkningarna har utgått ifrån ExternE projektet, dvs. IPA ansatsen har använts, för lokala 

föroreningar har spridningsmodeller använt dock inte för regionala föroreningar17 (istället har 

värderingar per ton använts baserat på EU-finansierade projektet UNITE18), vilket leder till 

liknande resultat för de olika rutterna då hänsyn ej har tagits till förändringar av antalet 

receptorer (dvs. mottagare av hälso- och miljöeffekterna). För rutten i öppet hav har en 

separat analys gjorts med verktyget EcoSense som också har utvecklas inom ExternE-

projektet och inkluderar en förenklad spridningsmodell.  

Resultaten från Electrowatt-Ekono (2002) för de tre första rutterna visar en marginalkostnad 

på 105-12319 kr/fkm, uppdelat för lokala luftföroreningar 3,8- 8,1 kr/fkm samt regionala 100-

119 kr/fkm. Detta ger total marginalkostnad för luftföroreningar på 0,02kr per tonkilometer20. 

För rutten som lokaliserats till sjöss i Östersjön är den lokala påverkan ytterst liten, medan 

den regionala hamnar på 157 kr/fartygskilometer (Electrowatt-Ekono, 2002).  

Marginalkostnaden för fartyg i hamn har också beräknats inom projektet och landar på mellan 

ca 15 200 – 16 000 kr/dygn (Electrowatt-Ekono, 2002). Författarna argumenterar i sina 

slutsatser för att om de svenska ASEK-värdena hade använts istället hade resultatet hamnat på 

en betydligt högre marginalkostnad. 

Den andra studien avser den studie från SIKA (2010) som ligger till grund för de idag 

rekommenderade marginalkostnaderna för luftföroreningar, beräknade som ett genomsnitt, till 

0,1821 kr per personkilometer för färjor och 0,03 kr per tonkilometer för godstransport 

(Trafikverket, 2012b). Luftföroreningar för passagerarfartyg innefattar SO2 och NOx, medan 

för godstransporter inkluderas även flyktiga organiska ämnen (VOC). Dessa 

                                                 
17 Lokala föroreningar avser PM, SO2 och CO, medan regionala avser NOx, SO2, NMVOC och PM. 
18 Unification of accounts and marginal costs for Transport Efficiency (UNITE), Finansierat via Europeiska 

Kommissionens 5e ramprogram.  
19 Avser prisnivå 2000. 
20 Egna beräkningar baserat på data i Electrowatt-Ekono (2002) där de antar en lastfaktor på 0,8, för studiens 

typfartyg (RoRo). 
21 Prisnivå år 2010. 



 

VTI rapport 807  23 

marginalkostnader är hämtade från SIKA (2010), och baseras på genomsnittliga 

emissionsfaktorer från fartyg från EU:s handelsflotta år 2006. Det innebär att de har en högre 

svavelhalt än vad som är tillåtet idag och inom SECA som innefattar farvattnen runt Sverige, 

för att kompensera för detta har författarna antagit en schablonmässigt uppskattad reducering 

av emissionsfaktorn för SOx, en reducering med en tredjedel. Vidare har även värderingen av 

SOx reducerats med 25 procent med motiveringen att utsläppen till sjöss har en mindre effekt 

än utsläpp på land. Värderingarna som har använts baseras på ASEK4, och avser 2006 

årsprisnivå men sjöfartstrafiken som använts i beräkningarna är från år 2008. Men givet var 

luftföroreningarna inträffar så varierar kostnaderna, samt att mängderna utsläpp per ton- eller 

passagerarkilometer varierar kraftigt mellan olika fartygstyper (bl.a. beroendes på lastfaktorn) 

och dess hastighet. 
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4 Växthusgaser 

Definitionen klimatgaser beskriver gaser som främst koldioxid (CO2), lustgas och metan som 

bidrar till att värma upp jorden. När gaserna släpps ut i atmosfären så förhindras värmen att 

lämna jorden och jordens temperatur ökar. Inom sjöfarten är det CO2 som är den mest 

problematiska klimatgasen på grund av den stora mängden som släpps ut (Endresen et al. 

2005).  

Sjöfartens CO2 utsläpp står för 3,3 procent av de totala CO2 utsläppen på jorden. CO2 befinner 

sig i atmosfären i över hundra år och den långa livslängden gör att utsläppen har en global 

påverkan då den sprider sig över hela jorden, platsen för utsläppet har därför ingen betydelse 

(Eyring et al., 2010). 

Det finns metoder för att minska mängden CO2 som frigörs vid förbränningen. Tre konkreta 

alternativ är att dra ner på användningen av bränsle genom minskad volym sjöfart, använda 

ett alternativt bränsle eller effektivisera förbränningsmotorerna så att mindre mängd används 

för samma transportsträcka (Endresen et al. 2005). Fartygets fart påverkar också hur mycket 

bränsle som går åt på en given sträcka. En halvering av containerfartygens fart skulle leda till 

en minskning med upp till 70 procent av deras CO2 utsläpp (Corbett et al., 2009). 

Förbränningsmotorerna som används inom sjöfarten producerar även bl.a. SO2 som har hög 

albedoeffekt som reflekterar bort värme. Sjöfartens temperaturpåverkan, genom CO2 

utsläppen, motverkas av dess SO2 utsläpp och kan i teorin, om utsläppen balanseras, ta ut 

varandra helt. I praktiken har sjöfarten en negativ påverkan på temperaturen. Vid 2000 hade, 

på grund av de höga SO2 utsläppen, sjöfarten en negativ påverkan på global uppvärmning 

med -7 procent. Men att använda sig av SO2 utsläpp för att motverka global uppvärmning är 

inte bara av godo eftersom SO2 utsläppen har stor hälso- och miljöpåverkan som nämnts i 

avsnitt 3 (Skeie et al., 2009). 

 

4.1 Marginalkostnad för växthusgaser 

Marginalkostnadsberäkningar för växthusgasutsläpp är mer komplicerade än luftföroreningar 

på grund av den mer globala och långvariga påverkan gaserna har, samt att effektsambanden 

är svårare att mäta. Växthusgaser är inte heller beroende, som luftföroreningar, av var de 

släpps ut. Därför finns det inte specifika värderingar för sjöfarten jämfört med andra källor, 

och de värderingar som finns av växthusgaser varierar kraftigt. Inom VTIs regeringsuppdrag 

kommer frågan om hur växthusgaser ska värderas att fördjupas i ett separat delprojekt under 

år 2014, och därför nämner vi enbart kort några studier som gjorts inom transportsektorn 

nedan. 

Maibach et al. (2008) har estimerat rekommenderade värden för den externa kostnaden av ett 

ton CO2 och hur rekommendationen ser ut givet vilket år de införs från 2010 till och med 

2050. De kortsiktiga kostnaderna (2010 – 2020) är baserade på kostnaden för att undvika 

framtida kostnader, det vill säga att kostnaden är satta för att klara av att nå ett bestämt 

klimatmål. De mer långsiktiga kostnaderna (2030 – ) är baserade på skadekostnader eftersom 

inga långsiktiga klimatmål var uppsatta än. 
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Tabell 6 Generella marginalkostnader per ton CO2 för att nå klimatmål (2010 - 2020) och 
skadekostnader (2030 - ). 

Värden i euro22/ton CO2 

År (införande) Lägsta värden Centrala värden Högsta värden 

2010 7 25 45 

2020 17 40 70 

2030 22 55 100 

2040 22 70 135 

2050 20 85 180 

Källa: Maibach et al. (2008) 

Tabell 6 ovan visar att den externa kostnaden blir högre desto längre fram i tiden kostnaden 

införs. Dessa siffror är generella siffror för Europa och beroende på hur länder värdesätter 

undvikandet av framtida kostnader och skadekostnader så förändras kostnaderna (Maibach et 

al., 2008). I relation till dessa värderingar hamnar de svenska ASEK-värderingarna för ett ton 

CO2 betydligt högre, dvs. mellan 1008 – 1450 kr per ton. Den lägre värderingen avser 

kortsiktiga åtgärder och den högre långsiktiga (Trafikverket, 2012c). ASEK-värderingen 

baseras på ett politiskt skuggpris. 

Beräkning av emissionsfaktorer 

Precis som för luftföroreningar är det nödvändigt att använda emissionsfaktorer vid 

beräkningar för sjöfartens marginalkostnad av klimatgaser. Tabellerna nedan visar på två 

studier som presenterar emissionsfaktorer som presenterades i avsnitt 3.1. 

Tabell 7 Exempel på CO2-utsläpp från olika fartyg i kg/tonkm 

Fartygstyp CO2 (kg/tonkm) 

Containerfartyg (13 000 dwt23) 0,037 

Tankfartyg (125 000dwt) 0,004 

RoRo (10 000 dwt) 0,053 

Källa: Hjelle & Fridell (2012) 

                                                 
22 Prisnivå 2002. 
23 Dödvikston (Deadweight tonne), ett mått för fartygs lastförmåga. 
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Tabell 8 Exempel på CO2-utsläpp från olika fartyg i kg/fartygskm 

Fartygstyp CO2 (kg/fartygskm) 

Containerfartyg (140 000 BT24) 1 186 

Containerfartyg (10 000 BT) 187 

RoRo (18 000 BT) 191 

Färja (43 000 BT) 359 

Bulk (20 000 BT) 168 

Bulk (10 000 BT) 131 

General cargo (3 000 BT) 47 

Oljetanker (64 000 BT, kort färd) 324 

Oljetanker (64 000 BT, lång färd) 254 

Källa: Naturvårdsverket (2010) 

 

Beräkningar av marginalkostnader relaterat till fartyg 

I ASEK 5 är marginalkostnaden per personkilometer beräknad till 0,2125 kr och 0,03 kr per 

tonkilometer för CO2 utsläpp (Trafikverket, 2012b). Marginalkostnadsvärderingarna som 

anges i ASEK 5 är hämtade från SIKA (2010). I studien från Electrowatt-Ekono (2002) har 

marginalkostnaden för CO2 beräknats till ca 57 kr per fartygskilometer.  Det ger en ungefärlig 

kostnad på 0,01kr per tonkilometer.  

 

                                                 
24 Bruttoton. 
25 Prisnivå 2010. 
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5 Buller  

Buller har sedan industrialiseringen blivit ett förekommande inslag i människors liv. Tunga 

maskinerna åstadkommer höga, metalliska och ovälkomna ljud och vibrationer. Buller inom 

sjöfarten har två olika källor man behöver differentiera mellan och de är mellan fartygen och 

hamnarna. I hamnar finns det en mängd olika källor till buller, men de vanligaste är 

godshantering, trafik till och från färjor, tågtrafik, ramper mellan land och fartyg som vistas i 

hamnarna. Eftersom vi avgränsar oss till enbart externa effekter från fartyg kommer buller 

som uppkommer från själva hamnens aktiviteter inte att beaktas. Buller som uppkommer från 

fartyg har sitt ursprung dels från hjälpmotorer och ventilation. När fartyg rör sig till havs är 

det främst propellrar, maskineri och fartygsskrov som skapar buller (TFK, 2013; Hyrynen et 

al, 2009).  

Att leva eller vistas i buller har en negativ påverkan på människors hälsa. Enligt WHO (2011) 

så förloras över en miljon friska år på grund av buller i Europa. Det finns inga siffror på hur 

stor del av de här förlorade åren som sjöfarten står för. Beroende på hur länge man vistas i 

områden med buller har bullret olika påverkan på människor. Att enbart vistas en väldigt kort 

stund i buller har oftast ingen påverkan om inte bullret är extremt högt då kan hörseln 

permanent försämras (Socialstyrelsen, 2009). 

Att vistas i bullriga områden under en längre tid till exempel genom att bo i ett bullrigt 

område ger en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, sömnrubbningar och försämrad 

kognitiv förmåga hos barn (WHO, 2011). Buller kan på sikt leda till ökad stress eftersom det 

sker en ökning av stresshormoner i kroppen. Vid långsiktig exponering av buller kan även 

stressregleringssystemen i kroppen rubbas. En ökad stress och rubbningen av 

stressregleringen har även upptäckts i fall där människor inte har upplevt bullret som störande 

eller fått sömnrubbningar (Socialstyrelsen, 2009). 

Buller i hamnar skapar förutom negativa effekter på människors hälsa ett problem med hur 

hamnarna kommer överens med sin omgivning. Trots att buller från hamnar är begränsat till 

ett par hundra meter runt hamnen så kryper nybyggnationer sig närmare och närmare. 

Eftersom hamnar ligger på åtråvärd kustnära mark bli konkurrensen hög och om inte 

hamnarna kan sänka sitt buller kan hamnar få flytta för att ge plats för mer kommersiella 

byggnader. Den här utvecklingen har även gjort att buller har blivit en prioriterad fråga för 

hamnarna. Ett tydligt exempel i Sverige är nybyggnationen av norra djurgårdsstaden som 

ligger nära Frihamnen och Värtahamnen i centrala Stockholm (TFK, 2013).  

Buller till havs påverkar besättningen, passagerarna och det marina djurlivet (TFK, 2013; 

IFAW, 2009). De marina djuren drabbas av buller på grund av det lågfrekventa ljudet motorer 

och propellrar framkallar. För de marina djuren är hörseln ett viktigt redskap som bland annat 

används för att kommunicera, navigera, hitta föda och skydda sig mot rovdjur. Det är påvisat 

att en ökat buller leder till att viktiga ljudsignaler döljs och att djuren ändrar beteende, håller 

sig ifrån området och i vissa fall även får fysiska skador (CBD, 2012). 

Mellan 1950 och 2007 ökade lågfrekvent ljud under vattnet med ca 3,3dB i styrka. Under 

samma tidsperiod har det skett en ekonomisk utveckling globalt. Det ökade 

undervattensbullret kan härledas till den ekonomiska utvecklingens ökade efterfrågan på 

sjötransporter (Frisk, 2012). 

Ansvaret för de externa kostnaderna för buller är komplicerat och viktigt att reda ut för att i 

framtiden kunna härleda kostnaderna till rätt part vid marginalkostnadsberäkningar. En vanlig 

praxis i miljölagar brukar vara att den som förorenar betalar (polluters pay principle) men när 

det kommer till buller i hamnar är det oftast svårt att avgöra vem som är betalningsskyldig 

eftersom buller uppkommer från flera parter (TFK, 2013). 
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5.1 Marginalkostnad för buller 

Det finns ingen forskning, till vår kännedom, angående marginalkostnadsvärderingar för 

buller från fartyg. Det finns betydande forskning i bullerfrågan men med fokus på de andra 

trafikslagen. En möjlig anledning till att sjöfarten inte är ett prioriterat område inom 

bullerforskning kan bero på att antalet människor som påverkas är relativt litet i jämförelse 

med övriga trafikslag.  

Utrymmet för reglering av sjöfartens buller är också begränsad. I Sverige har 

Transportstyrelsen tillsyn för buller från sjöfarten men inga möjligheter att vidta åtgärder på 

grund av internationella regler och överenskommelser som säger att internationella fartyg har 

rätt att anlöpa allmänna hamnar, farleder och kanaler trots störande externa effekter. Däremot 

har miljöprövningsmyndigheter möjligheter att ställa krav på hamnverksamheter (SOU, 

2013a). 
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6 Trafiksäkerhet 

Inom sjöfarten finns det många olika typer av olyckor som kan inträffa under en resa eller vid 

godshantering. Karaktären på olyckorna som inträffar inom sjöfarten är varierande och 

inkluderar allt från att fartyg går på grund till att någon skadar sig vid arbeten på fartyget. I de 

flesta fall är det den mänskliga faktorn som är orsaken till att olyckor inträffar (OECD, 2010; 

Greenpeace-FIDH, 2005; Hossain & Islam, 2006). 

När fartyg navigerar i hamnar med hög aktivitet ökar sannolikheten att olyckor inträffar. 

Faktorer som hur hamnarbeten är utformade, tekniken som används, arbetsmiljön och 

personalens erfarenhet påverkar olycksrisken. Olika typer av fartyg har olika risker för 

personskador och dödsfall vid olyckor (Yip, 2008).  

Att fartyg förliser eller går på grund händer väldigt sällan men när det inträffar finns det en 

risk för ett högt antal dödsfall, skadade och stor miljöpåverkan beroende på fartygstyp. M/S 

Costa Concordia är ett aktuellt exempel som gick på grund utanför kusten vid Giglio, Italien, 

2012. Tidigare förlisningar som Estonia och Titanic skördade ännu fler människoliv. Olyckor 

som sker till havs inträffar först och främst på grund av mänskliga fel, hela 80 procent av alla 

olyckor som inträffar orsakas av den mänskliga faktorn enligt en studie av Soares och 

Teixeira (2001). 

Förutom möjliga personskador vid olyckor finns det miljökonsekvenser av olyckor. Stora 

oljeutsläpp och förstörda korallrev är exempel på negativa effekter. Oljeutsläppen leder till 

vattenföroreningar men även till habitat- och biodiversitetsförluster. Korallreven påverkas 

olika beroende på fartygens bottenfärg. Många bottenfärger är miljöfarliga och trots att TBT i 

bottenfärger är förbjudet använder många fartyg bottenfärg innehållande TBT. När fartygen 

går på grund skrapas bottenfärgen av och diverse tungmetaller och TBT förorenar havsbotten 

(Negri & Marshall, 2009). 

 

6.1 Värdering av olyckor 

Det finns få värderingar av sjöfartsrelaterade olycksvärderingar, främst p.g.a. svårigheterna att 

få tillförlitlig data då sjöfarten är så pass internationell (med avseende på både olycksrisker 

och fartygskilometer). För den svenska sjöfarten har marginalkostnaden för olyckor beräknats 

som väldigt låg, och på EU-nivå summerar Maibach et al. (2011) att det inte finns tillgänglig 

data för att värdera trafiksäkerheten för sjöfarten, men de anser att olyckor från sjöfarten är 

negligerbara. Anledningen till att marginalkostnaden antas vara låg beror också på att 

sjösäkerheten är en prioriterad fråga inom IMO, som ända sedan Titanic olyckan har arbetat 

med säkerhetsfrågan till sjöss och infört flertalet regleringar.  En av de viktigaste 

konventionerna är International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), och 

reglerar flera olika aspekter från fartygskonstruktion, säkerhet vid navigering, godshantering 

med mera. Den första versionen kom redan år 1914 och den senaste versionen trädde i kraft 

1980 (IMO, 2013b). 

Mot bakgrund av detta finns det dock ett antal studier som har försökt att estimera sjöfartens 

marginalkostnad för olyckor. Inom EU-projektet UNITE har en studie genomförts med syfte 

att estimera sjöfartens marginalkostnader för olyckor. Studien begränsas till svenska fartyg på 

svenskt farvatten, pga. begränsningar i statistiken (främst antalet registrerade fartyg). För att 

beräkna den marginella olyckskostnaden behövs olycksrisk och fartygskilometer. De flesta av 

de inrapporterade olyckorna var singelolyckor (t.ex. personskadeolyckor i köket och sjukdom) 

som ej har ett direkt samband med antalet fartygskilometer (Berglund & Ericsson, 2003). 
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SIKA (2010) nämner att externa (dvs den som ej internaliserats redan i redares försäkrings-

kostnader) olyckskostnaderna utgör 0,4- 5 procent av farledsavgifterna under ett år. 

Beräkningarna baseras på UNITE och redovisas för sjöfarten i Sverige i bl.a. Berglund och 

Ericsson (2003) som nämnts ovan. I en samhällsekonomisk bedömning av farleds-

investeringar in till Gävles hamn och en av sjötrafikinformation presenteras en metod för att 

beräkna riskvärdet av totala olyckskostnaden, alltså inte den marginella kostnaden för 

ytterligare ett fartyg (Lundkvist, 2010; 2011). Lundkvist (2010) baserar sin riskvärdering på 

en metod som kallas Formal Safety Assessment (FSA) som rekommenderas av IMO26. I 

rapporten estimeras värdet av skador på fartyg, utsläpp av miljöfarliga ämnen, fara för liv, 

godsförseningar, förlorade intäkter för redare och skador på annan egendom för tre olika 

olyckstyper. Olyckstyperna som har analyserats är kollision, grundstötning och påsegling. 

Analysen baseras på olycksstatistik från Transportstyrelsens SjöOlycksSystem (SOS) och 

statistik över antal anlöp inklusive transportavstånd inom svenskt territorial vatten. Analysen 

indikerar att liv och hälsa utgör en mindre andel av de totala olyckskostnaderna för sjöfarten. 

De andra inkluderade kostnaderna är materiella kostnader, näringslivets kostnader (redares 

inkomst, försenat gods och annan egendom) samt miljökostnader. Materiella kostnader på 

fartyget och miljökostnader beräknas utgöra en högre kostnad för olyckor i genomsnitt. 

Den svenska värderingen är beräknad att vara mellan 0 och 0,015 kr per personkilometer och 

0 till 0,001 kr per tonkilometer. I den rekommenderade värderingen ingår dock endast 

riskvärderingen av förlust av liv och hälsa, inte materiella kostnader eller andra externa 

miljöeffekter (Trafikverket, 2012b; SIKA, 2010). Materiella kostnader antas täckas av 

försäkringar och därför bör det inte ingå i marginalkostnadsberäkningarna (Berglund & 

Ericsson, 2003). I en studie inom projektet BRISK (2013) anges att det bara är en liten andel 

av olyckorna (i Östersjön) som leder till utsläpp. 

 

                                                 
26 International Maritime Organization, 

http://www.imo.org/OurWork/Safety/SafetyTopics/Pages/FormalSafetyAssessment.aspx, 2013-11-04. 

http://www.imo.org/OurWork/Safety/SafetyTopics/Pages/FormalSafetyAssessment.aspx
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7 Övriga marina externaliteter 

Utöver de externa effekter som har redovisats ovan, finns ytterligare ett antal som har 

studerats i en mindre omfattning vad det gäller värderingar ur ett marginalkostnadsperspektiv. 

Dessa externaliteter påverkar i huvudsak de marina ekosystemen.  

 

7.1 Vattenföroreningar 

Sjöfarten bidrar till en mängd olika vattenföroreningar. Främst är det olja som är det ämnet 

som har störst total påverkan, men även avfall (avloppsvatten, gråvatten och fast avfall) från 

främst färje- och kryssningstrafiken är värt att beakta (OECD, 2010). 

Vid oljeläckage som orsakar vattenföroreningar finns det olika källor som ballastvattnet, mix 

av diverse ämnen däribland olja som samlas i fartygsskrovet, samt medvetna oljespill vid 

rensning eller tömning av tankar. Olyckor kan också leda till stora oljeutsläpp med kraftiga 

miljöeffekter (OECD, 2010; EPA, 2008). Det finns indikationer att dumpningar av den 

obehandlade vattenmixen från fartygsskrovet kan ha en större miljöpåverkan än olyckor som 

leder till oljeläckage på grund av omfattningen av dumpningen (OECD, 2010). 

Även om de små men mer kontinuerliga oljeutsläppen kan ha en större total påverkan än stora 

oljeolyckor som inträffar mer sällan så blir följderna av de stora oljeolyckorna väldigt stora. 

Stora oljeolyckor har en stor miljömässig påverkan och även en ekonomisk påverkan. Sedan 

2000 har det skett fler än 186 olyckor globalt där stora mängder olja har förorenat haven. De 

186 olyckorna har resulterat i att sammanlagt 212 000 ton olja läckt ut och förorenat hav och 

kustlinjer globalt (Alló och Loueriro, 2013). Tidigare studier indikerar att av den totala 

mängden olja som läcker ut i haven står sjöfarten för ungefär 70 %, vidare pekar statistiken på 

att 80 % av alla oljeutsläpp sker i hamnar (Ball, 1999). Effekten av oljeutsläpp leder till stor 

miljöpåverkan på det marina djur- och växtlivet, och kan även leda till ekonomiska effekter 

för fiske- och turismnäringen i påverkade områden (IFAW, 2009; Forsman, 2007). 

Tömning av avloppsvatten från toaletter och gråvatten från dusch och handfat bidrar också till 

vattenföroreningar om det dumpas i vattnet. Även dumpning av hårt avfall leder till 

vattenföroreningar. Det mesta av det hårda avfallet som genereras inom sjöfarten kommer 

från stora kryssning- och passagerarfartyg.  En passagerare på ett kryssningsfartyg genererar 

dagligen mellan 20 och 40 liter avloppsvatten och mellan 1 och 3,5 kg hårt avfall (Butt, 2007; 

Copeland, 2008; OCEANA, 2003).  

Kryssningsfartyg utgör 1 procent av den totala fartygsflottan men deras avfall står för 25 

procent av den totala avfallsvolymen. Det gör att nästan allt fokus hamnar på 

kryssningsfartygens avfall (Butt, 2007). I Sverige är det förbjudet att dumpa avfall som är 

hälso- och miljöfarligt enligt miljöbalken. Reglering kring hur avloppsvatten ska hanteras 

saknas eller efterföljs inte utan miljontals liter avloppsvatten dumpas årligen i Östersjön 

(WWF 2009; OC, 2002).  

Inom ramen för Baltic Sea Action Plan har dock länderna runt Östersjön kommit överens om 

att samarbeta för en bättre Östersjömiljö där bl.a. ökad bevakning av illegal dumpning från 

fartyg och minskning av avfallet från sjöfarten ingår (BSAP, 2013). Det har beräknats att 

ungefär 70 procent av avfallet som dumpas till havs sjunker ner till botten, 15 procent spolas 

upp på land och resterande 15 procent samlas i stora skräpområden som flyter omkring i 

haven (EMEC, 2009). Om avfallet dumpas i vattnet finns det risk för att marina djurlivet 

skadas och att ekosystem rubbas (Ball, 1999; Copeland, 2008).  

Vid godshantering kan läckage och spill inträffa vilket leder till att olja och andra ämnen 

förorenar vatten i och omkring hamnar vilket påverkar vattenkvalitén. I hamnar, men även i 
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t.ex. Östersjön, finns det även en risk för att vattnet blir stillastående, vilket kan leda till 

övergödning och en syrefattig miljö eftersom att det är en låg omsättning på vattnet (Miola et 

al., 2009). Det finns en neråtgående trend av antalet illegala dumpningar som görs i Östersjön. 

Antalet illegala dumpningar har sjunkit från ungefär 500 under år 1999 till ca 200 år 2006. 

Detta har skett under en period där sjöfartstransporten i Östersjön mer än fördubblats 

(Sjöfartsverket, 2007). 

 

7.1.1 Värdering av vattenföroreningar 

Det finns förvånansvärt få studier som värderar vattenföroreningar. Den litteratur som finns 

fokuserar på kostnaden för oljespill och framförallt de väldigt stora oljespillen. En anledning 

till att fokus ligger på de stora oljespillen är att de små oljespillen har så pass liten miljö-

påverkan i sig att det är svårt att mäta (Miola, 2009). Vidare har vi inte hittat några studier 

som försöker estimera en marginalkostnad för fartyg. Nedan redovisas några kvantifieringar 

samt resonemang kring kostnaderna associerade till oljeutsläpp. 

Flera betalningsviljestudier har genomförts efter det stora oljeutsläppet av Exxon Valdez i 

Alaska 1989. Hasselström och Cole (2013) redovisar några i sin rapport där betalningsvilje-

studier genomförts för att fånga även icke-marknadsprissatta värden. Studierna som 

presenteras estimerar en betalningsvilja per hushåll för olika program för att minska risken för 

oljeutsläpp till mellan 48 och 76 US-dollar per ton 27.  

I Bickel och Friedrich (2005) presenterar en annan studie där de totala kostnaderna för stora 

oljespill har beräknats. Beräkningarna inkluderar saneringskostnader och betalningsviljan för 

ekosystem- och rekreationsförluster, och deras resultat visar på en genomsnittskostnad på 

2 600 Euro per ton utsläppt olja. Kostnaderna varierar dock kraftigt, mellan 2 300 och 24 000 

Euro per ton beroende på bland annat geografiska skillnader samt olika ekosystem och 

rekreationsmiljöer som berörs. Bickel och Friedrich (2005) påpekar att kostnaderna bara är 

riktlinjer och att resultaten inte är robusta. Dessa riktlinjer gäller dessutom bara vid väldigt 

stora oljespill och går inte att applicera det för de mer frekventa mindre oljespillen. De små 

oljespillen som mängdmässigt utgör ett större problem men som nämnt är svåra att kvantifiera 

och utvärdera (Bickel & Friedrich, 2005; Hassler, 2011).  

En kostnadskonsekvensanalys för möjliga stora oljespill har genomförts i Stockholms-

området. Kostnaderna har delats upp i tre delar där sanering är dyrast, följt av konsekvenser 

för turistnäringen och fiskerinäringen har minst kostnad (Forsman, 2007). Hur kostnads-

konsekvenserna ser ut beror till stor del på vart oljespillet inträffar, och hur mycket som sköljs 

upp vid kusterna då sanering på land är mycket dyrare än till havs (Forsman, 2007). 

Havs- och vattenmyndigheten (2013) menar i sin rapport att den ökade sjötrafiken på 

Östersjön kan leda till ökad risk för oljespill. Inom ramen för rapporten har en fallstudie i 

Finska viken genomförts, som visar att även en liten risk för oljespill kan påverkar effekterna 

av åtgärderna för minska övergödning negativt. Här påpekas att den internationella aspekten 

gör det svårt att reglera sjöfarten på regional eller nationell nivå, men att implementering och 

efterlevnad av befintliga regler är en väg framåt. Vidare nämns att få studier av kostnader för 

oljeutsläpp har gjorts för Östersjön och Sverige. Det har dock genomförts en betalningsvilje-

studie i Finland som estimerade en total betalningsvilja om 110 miljoner Euro för en 

förbättrad beredskap för att hantera oljeutsläpp. Simuleringsmodeller nämns som verktyg för 

att estimera oljeutsläpp som underlag för värdering och samhällsekonomiska analyser. 

                                                 
27 Prisnivå 2003 respektive 1995. 
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I projektet BRISK uppskattas risken för stora (300-5000 ton) och exceptionellt stora (>5000 

ton) oljeutsläpp i Östersjön, till var fjärde respektive var 26 år (BRISK, 2013). I Hasselström 

och Cole (2013) refereras det till en kommande studie gjord av IVL, Enveco och EEs som 

nämner att sjöfarten i Östersjön beräknas öka framöver, framförallt antalet tankfartyg. 

Ökningen av tankfartyg kan leda till en ökad risk för exceptionellt stora oljeutsläpp, å andra 

sidan tros risken för stora utsläpp kunna stabiliseras då fler fartyg bedöms övergå till flytande 

naturgas som bränsle.  

I en artikel av Ng och Song (2010) lyfts det fram att påverkan på naturen och ekonomin av 

olika miljöutsläpp av rutinmässig sjöfart ger upphov till betydande externa kostnader även i 

hamnar. Främst orsakade av oljeutsläpp (främst mindre operationella oljeutsläpp). Oljespill 

största problemet i hamnar (miljömässigt och ekonomiskt). En ökad påverkan påpekas dock 

även komma av avloppsvatten och andra avfall från fartyg i hamn. Ng och Song (2010) har 

tagit fram en modell för att beräkna de totala externa miljöeffekterna av fartyg generellt, och 

testat den för Rotterdams hamn.  

 

7.2 Sedimentföroreningar  

Den huvudsakliga orsaken för sedimentföroreningar är aktivitet runt hamnar men även vid 

grundare vatten finns det risk för sedimentföroreningar. Vid hamnar är det förekommande att 

det läcker miljöfarliga ämnen och material ut i vattnet vid godshantering samt spolas ner vid 

regn från hamnområdet. Andra kustbaserade industrier bidrar även till föroreningarna. Vid 

grundstötning finns risk att bottenfärg skrapas bort, och giftiga kemikalier släpps ut. (Miola et 

al. 2009) 

Bottenfärg förorenar sediment eftersom det är vanligt att färgen innehåller miljöfarliga 

organiska ämnen som TBT och DDT. TBT förbjöds i många länder under 80-talet för större 

fartyg och 2008 förbjöds användningen helt. Även DDT har förbjudits inom EU, men i bland 

annat Kina är det fortfarande tillåtet att använda. TBT förbudet har lett till att bottenfärgs-

tillverkarna har fått byta ut TBT mot andra mindre miljöfarliga gifter. Trots förbuden antas att 

bottenfärger innehållandes giftiga substanser kommer att används under en överskådlig 

framtid. Eftersom de flesta andra ersättningsämnena också innebär en belastning på miljön 

kommer bottenfärgen fortsätta att utgöra en miljöfara även i framtiden (Kotrikla, 2009; 

OECD, 2010). 

Sediment förorenat av organiska ämnen påverkar i första hand fiskar, musslor, ostron och 

larver. När dessa djur i sin tur blir uppätna av större rovdjur sprids de organiska ämnena 

vidare i matkedjan och når till slut människor. En låg mängd med organiska ämnen kan göra 

marina däggdjur sterila och orsaka dödsfall (WWF, 2006). 

När farleder och hamnar muddras för att stora och djupgående fartyg ska få tillgång till 

hamnar så är det problematiskt om sedimentet är förorenat. Om sedimentet inte är förorenat 

kan det används till växtgödning, men i många fall är sediment i och omkring hamnar väldigt 

förorenat. Sediment fungerar som en föroreningsbehållare som gör att föroreningarna gör 

mindre skada än när det rör sig fritt i vattnet. När man muddrar så slits föroreningsbehållaren 

upp och släpper ut föroreningar i vattnet och orsaker större problem (Miola et al., 2009). 

 

7.2.1 Värdering av sedimentföroreningar 

Det finns inga uppskattningar eller beräkningar på kostnader för sedimentföroreningar. 

Orsaken till att inga beräkningar finns för sedimentföroreningar kan vara många. Möjligtvis 

har andra externa effekter bedömts vara viktigare att undersöka framför sedimentföroreningar, 
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effekterna av sedimentföroreningar kan ha bedömts som för små eller så kan tillgänglig data 

vara bristfällig eller obefintlig. 

 

7.3 Erosion 

Erosion uppstår när vågor sveper in över land och tar med sig jord och stenar för att våg för 

våg minska landytan. Erosion inträffar naturligt vid alla kuster i världen men de ökade 

vågenergier som sjöfarten åstadkommer påskyndar processen. Erosion bidrar till att förstöra 

de naturliga habitaten runt kusterna och på så sätt kan biodiversitet påverkas negativt. Redan 

1994 sänktes farten vid Furusundsleden, belägen i Stockholms skärgård, i syfte att motverka 

den då kraftiga erosion skapad av sjöfart. 10 år senare visade stränderna upp tecken på 

återhämtning och att vågenergin hade avtagit (Granath, 2007). 

Det är först och främst de fartyg som skapar högst vågenergi som är problematiska och hur 

hög vågenergi som fartygen skapar beror på fartygets skrov och fart. Fartyg som skapar låg 

vågenergi kan i princip köras hela tiden utan att bidra till erosion. Betydligt större och 

modernare fartyg kan skapa en lägre vågenergi än äldre mindre fartyg beroende på hur 

skroven är konstruerade. Även bottenprofilen och vattenvolymen påverkar hur hög vågenergi 

som skapas, därför är det viktigt att farten kan anpassas till vissa passager (Granath, 2007). 

Det är dock inte bara kusterna som påverkas utan erosion förstör även hamnar och kanaler, 

men själva hamnverksamheten bidrar också till erosion då de förstör sedimentets naturliga 

rörelser (Miola et al., 2009; Saengsupavanicha, 2008).  

 

7.3.1 Värdering av erosion 

Erosion har en väldigt lokal påverkan, och ibland är det enbart delar av kuster nära en lång 

farled som blir påverkad av fartygsrörelser. Regleringar av fartygens hastighet har främst 

använts som styrmedel för att minska erosionspåverkan.  

Samhällsekonomiska kostnader av erosion är förutom den möjliga ekonomiska förlusten för 

markägaren när markområden minskar i storlek att habitat- och biodiversitetsförluster kan 

inträffa. En studie av Cordes et al. (2001) undersöker effekten av skydd mot erosion genom 

att studera priset på strandtomter i Florida, USA28. De finner dock ingen signifikant ökning av 

priset när strandområden skyddas mot erosion. I en annan värderingsstudie av 

Saengsupavanicha (2008) estimeras en betalningsvilja för att skydda en strand från erosion 

orsakad av hamnverksamhet och sjöfartsrörelser till och från hamnen i Map Ta Phut i 

Thailand. Studien indikerar en genomsnittlig betalningsvilja om 24 US-dollar per år och 

individ för att skydda stranden från att försvinna.  

 

7.4 Habitat- och biodiversitetsförluster 

Habitat- och biodiversitetsförluster är oftast en följdeffekt av de övriga externa effekterna som 

nämnts tidigare, och habitatförluster kan i sin tur leda till biodiversitetsförluster. 

Habitatförluster inträffar när naturliga områden påverkas antingen genom att de förstörs eller 

blir otjänliga på grund av miljögifter. Arbete runt hamnar orsakar ofta habitatförluster. 

Muddring för att säkra tillgången till hamnen förstör havsbotten och därför förstörs även 

naturliga habitat. När en hamn expanderas eller byggs så förstörs både land- och 

vattenhabitat. Hamnar kräver också en stor infrastruktur på land för transport av gods och 

människor som också ger upphov till habitatförstörelse (Darbra et al., 2004; Tull, 2006). 

                                                 
28 Författarna använder metoden repeat-sale house price index. 
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Erosion har redan beskrivits som en habitatförstörare på grund av att sjöfart förstör habitat då 

landmassan blir mindre samt att skyddade miljöer blir mer utsatta för strömmar och vågor. I 

tidigare avsnitt nämns det att SOX utsläpp bidra till att försura land och sjöar vilket kan leda 

till att det blir habitatförluster (Miola et al., 2009).  

Habitatförluster leder till att arter får svårt att överleva om de inte anpassar eller flyttar på sig 

(Miola et al., 2009). Vatten- och sedimentföroreningar är också orsaker för 

biodiversitetsförluster, som tidigare beskrivits att sjöfarten är en källa till dylika föroreningar. 

Biodiversitetsförluster kan även ha betydande påverkan för människor över tiden (Miola, 

2009; OECD, 2010). 

Genom att fartyg fyller sina ballasttankar på ena sidan av jorden för att sedan tömma tanken 

på andra sidan så finns det stora chanser att den tar med sig främmande arter till nya områden. 

Som tur är så klarar inte så många arter av den långa och mörka resan i ballasttanken. Att 

ballastvattnet oftast är väldigt smutsigt minskar också risken för att arterna ska överleva. Trots 

detta har ett flertal främmande arter spridit sig med sjöfarten (Bax, 2003).   

Även om en art överlever en lång resa måste området där ballastvattnet töms vara lämpligt för 

arten så den kan etablera sig. När ballastvattnet blir renare och fartygen snabbare ökar även 

chansen att fler arter överlever en lång resa vilket ökar risken för att främmande arter blir 

introducerade. Men man bör särskilja på introducerade arter som lyckas etablera sig och arter 

som tar över habitat och orsakar biodiversitetsförluster genom att slå ut naturliga arter (Bax, 

2003).  

 

7.4.1 Värdering av habitat- och biodiversitetsförluster  

Det finns inga beräknade marginalkostnader för sjöfarten med avseende på habitat- och 

biodiversitetsförluster till vår kännedom. Men mer generella kostnader för habitatförluster 

finns att tillgå. Maibach et al. (2008) har beräknat kostnaden för olika generella schweiziska 

habitatförluster, såsom bland annat sjöar, kärr och floder. Kostnader för att kompensera för 

habitatförluster anges variera mellan 0,48 och 4,17 Euro29 per kvadratmeter och år. En orsak 

till att marginalkostnaden inte finns per fartyg är att den faktiska skadan på habitat skapad av 

sjöfarten är svår att estimera (Maibach et al., 2008).  

Likt för oljeutsläpp har införandet av nya arter en liten risk men kan leda till  katastrofala 

effekter. I en studie inom ramen för Havs- och vattenmyndighetens (2013) projekt skulle en 

kostnadsnyttoanalys (CBA) för att hantera risken för främmande arter genomföras. Då detta 

kräver stora mängder data, har de istället valt att göra en CBA för ett mindre område och en 

ny art. Deras modellansats medför att analysen är känslig för enhetskostnaden för åtgärder, 

externaliteterna och hur stor artpopulationen har hunnit bli innan upptäckt (Havs- och 

vattenmyndigheten, 2013). Idag är även kunskapsläget svagt både vad avser risken för 

etablering av främmande arter och för konsekvenserna av dess. I dessa fall förespråkas 

förebyggande åtgärder (Hassler et al, 2011).  

                                                 
29 Prisnivå 2000. 
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8 Hur ska marginalkostnaderna beaktas? 

I det här avsnittet beaktar vi vår andra frågeställning om hur sjöfartens marginalkostnader bör 

beaktas med avseende på differentieringar. Stycket baserar sig på den litteratur som vi har 

presenterat tidigare, där behovet av olika differentieringar framkommer. Hur 

marginalkostnader av hamnverksamhet i förhållande till fartygen behandlas i avsnitt 8.2. 

 

8.1 Differentiering 

Differentieringen är viktigt att ta i beaktning när man generaliserar marginalkostnader.  

De olika externa effekterna behövs, beroende på vilka faktorer som påverkar storleken, 

differentieras på olika sätt. Kostnaden för lotsning och isbrytning kan motiveras att 

differentieras geografiskt, dels för att olika farleder kräver olika mängd lotsning och dels för 

att isbrytning endast krävs i vissa geografiska delar av Sverige. Isbrytningen behöver även 

differentieras i tid givet hur isbildningen ser ut i olika områden.  

Beräkningarna av Holland och Watkiss (2002) och Maibach et al. (2008) visar på den 

geografiska differentiering där kostnaden varierar kraftigt mellan olika sjöområden i Europa. 

Men det är inte bara den geografiska differentieringen som är viktig att göra, utan även per 

fartygstyp och fartygsegenskaper såsom motortyp, bränsle och drift (t.ex. hastighet) (Maibach 

et al., 2008; Fridell & Hjelle, 2012). För luftföroreningar vars effekt beror på hur många 

människor som drabbas av utsläppen behövs både en differentiering mellan olika fartyg och 

fartygsegenskaper med avseende på vart utsläppen sker. Utsläpp i närheten av områden som 

är tätbefolkade kostar mer än utsläpp långt ut till havs. För växthusgasutsläppen behövs ingen 

geografisk differentiering utan det som behövs är differentiering beroendes på fartyg och 

fartygsegenskaper.  

I litteraturen om sjöfarten och trafiksäkerhet framkommer det att en differentiering mellan 

fartyg skulle kunna vara motiverad då kostnaden för en olycka delvis variera mellan olika 

typer av fartyg. En geografisk differentiering kan tänkas vara motiverad där vissa delar 

farleder kan ha högre olycksrisk. Det krävs dock mer forskning för att motivera en sådan 

differentiering. 

Buller är ett stort problem i hamnar men utanför hamnar så finns det inte så många som 

drabbas av att fartygen framkallar buller. Därför bör buller differentieras geografiskt där 

buller faktiskt påverkar omgivningen. För de övriga marina externa effekterna kan en 

geografisk differentiering vara motiverad beroende på att olika områden är olika känsliga.  

 

8.2 Hamnar 

I början av rapporten avgränsade vi sjöfartens marginalkostnader i hamnar till den påverkan 

som själva fartygen orsakar. Bakgrunden till att den avgränsningen har gjorts är att hamnar 

kan liknas andra terminaler för godshantering, vilka idag inte ingår i till exempel ASEK för 

landbaserade trafikslag. Det är vidare inte bara fartyg utan även de landbaserade trafikslag 

som använder hamnens tjänster. Därav skulle terminalers och hamnars externa effekter kunna 

beräknas separat och ses som ett tillägg i godstransportkedjors totala externa effekter. Hur 

allokeringen ska ske av dessa och hur beräkningarna kan genomföras bör studeras vidare, men 

faller utanför det här projektets ram. 
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9 Diskussion 

I början av rapporten ställde vi upp de frågeställningar som vi genom vår litteraturstudie ville 

finna svar på, dvs. vilka är de relevanta marginalkostnader som uppkommer i samband med 

sjöfartstransporter, både till sjöss och i hamn, samt vilka marginalkostnader som bör beaktas 

för sjöfarten och hur. Vad som menas med bör beaktas är de marginalkostnaderna som är 

relativt höga dvs. de externa effekterna som har en stor påverkan. Även hur marginal-

kostnaderna ska beaktas är viktigt och i den här rapporten syftar hur till differentiering, där de 

externa effekterna har storleksvariationer beroende på till exempel geografiska skillnader. Hur 

marginalkostnader i hamnar ska behandlas har också berörts.  

Det är inte helt självklart vilka effekter som bör beaktas som relevanta marginalkostnader för 

sjöfarten. Vissa effekter är redan delvis internaliserade genom administrativa restriktioner 

såsom t.ex. dubbelskrov för att minska oljeutsläpp, rening av ballastvatten för att minska 

risken för införandet av främmande arter, olika säkerhetsregleringar inom SOLAS och 

svavelregleringen i sjöfartsbränslet för att nämna några. Återkommande för alla potentiellt 

relevanta marginalkostnader som vi har undersökt är att det saknas ordentligt underlag för att 

kunna göra en fullständig bedömning av effekterna av sjöfartens påverkan, oftast hänvisat till 

sjöfartens internationella karaktär och brist på dataunderlag. I följande del har vi dock gjort en 

bedömning av de olika effekternas relevans baserat på det underlag som presenterats i vår 

rapport.   

Infrastruktur 

Infrastrukturen för sjöfarten har vi delat upp i farleder, lotsning, isbrytning samt hamnar (med 

avgränsning till fartygen). För farleder avgränsade vi oss i början med hänvisning till underlag 

om att marginalkostnaden för ett ytterligare fartyg att passera en farled är i princip obetydlig. 

Vi har i litteraturstudien dock avgränsat oss från inre vattenvägar, här kan det eventuellt 

finnas relevanta marginalkostnader, bl.a. kopplade till erosion som kräver förstärknings-

arbeten utefter kanaler och älvar (exempelvis Göta Älv se SGI, 2013). Sverige har också 

under 2013 implementerat EU:s direktiv om inre vattenvägar som kan göra det relevant 

framöver att närmare undersöka effekterna av dylik sjöfart (Riksdagen, 2013).  

Vad avser lotsning så är frågan om det ska ses som en del av infrastruktur eller ej, i 

litteraturen anges det vara en avvägning mellan lotsning och säkrare farleder, samt att det i 

Sverige råder lotsplikt. Dessa argument talar för att se lotsning som en del av infrastrukturen. 

Lotsningen ger upphov till externa kostnader som ej beaktas idag då t.ex. bunkerbränslet de 

använder är skattebefriat. Trafiksäkerheten är anledningen till att lotsar finns, och det pågår 

just nu en studie på uppdrag av Transportstyrelsen att se till riskreduceringen som lotsning 

genererar30. Utifrån vad som kommer fram i den studien kan det vara aktuellt att göra nya 

beräkningar för lotsning. Dels för att de nuvarande beräkningarna inte är uppdaterade, men 

också för att de innehåller stora osäkerheter bland annat kring vilka komponenter som 

egentligen borde räknas in i marginalkostnaden relaterade till lotsning. Ett projekt inom det 

här området kommer att pågå under våren 2014 vid Linköpings Universitet31.  

För isbrytning kan det argumenteras att det finns en marginalkostnad kopplad till de externa 

effekter som generas vid en ytterligare isbrytning, men frågan är om den är kopplad till 

enskilda fartyg. Isbrytning är inte heller något val utan fartygen behöver hjälp, precis som 

vägfordon under vintertid, för att ta sig fram säkert. Isbrytningens marginalkostnad måste 

dock först fastslås hur den kan relateras till ett tillkommande fartyg då isbrytning kan assistera 

                                                 
30 Uppdraget ligger på Henrik Swahn. 
31 Projektledare är Peter Andersson, LiU.  
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flera fartyg samtidigt, sedan borde den rekommenderade värderingen idag beräknas om då 

den enbart är relevant under vissa tider (då is förekommer) och geografiska platser. 

Vår litteraturöversikt pekar på att marginalkostnaderna för hamninfrastruktur kopplade till 

fartyget inte verkar utgöra en relevant marginalkostnad. Detta beror dock delvis på vilka 

avgränsningar som görs, där vi avgränsat oss till fartygen. I den värderingsstudie som vi har 

funnit så är det enbart infrastrukturkostnader kopplade till slussar som uppkommer och 

marginalkostnaden här har indikerats vara mycket låg. 

Luftföroreningar och växthusgaser 

En tydlig bild som framträder när vi har gått igenom litteraturen är att det främst är sjöfartens 

luftföroreningar och klimatgaser som har studerats, både i den grå litteraturen och i den 

vetenskapliga. Ändå finns det inte många studier som har estimerat marginalkostnader per 

fartyg (t.ex. per fartygskilometer eller personkilometer) för sjöfarten, utan snarare per ton 

utsläpp i olika sjöområden. Detta beror bland annat på att sjöfarten är väldigt heterogen och 

att det gör det svårt att ta fram en generaliserbar siffra för ett typfartyg. De värderingar som 

rekommenderas för luftföroreningar och växthusgaser (enbart CO2 beaktas) i ASEK 5 är 

baserad på en fartygsflotta inom EU från år 2006 då andra svavel- och kvävehalter tilläts. 

Även om vissa justeringar för just svavlet gjordes på ett förenklat sätt, är detta värderingar 

som borde uppdateras. Det finns idag tillgång till förbättrade modeller för att se till sjöfartens 

emissionsspridning och bättre underlag via AIS-data för att följa sjöfarten. Dessa modeller 

kräver fortfarande mer tillämpning men kan utgöra ett bättre underlag för att genomföra nya 

beräkningar (se mer nedan om modeller). En möjlighet är även att differentiera 

emissionsfaktorerna efter de fartyg som ingår i den nationella godsmodellen Samgods (se mer 

om fartygstyperna i Vierth et al, 2009).  

Vidare kan det finnas anledning att se över vilka ämnen som bör inkluderas från sjöfartens 

utsläpp, vi har fokuserat på SO2, NOx och partiklar eftersom dessa är de som i princip alla 

studier inkluderar. Men det finns även andra ämnen som inkluderas i vissa studier, såsom t.ex. 

VOC, som borde beaktas. Det kan även vara viktigt att beakta andra miljöaspekter av 

luftföroreningar, relaterad till den marina miljön som är mer relevanta för sjöfartens utsläpp 

än de landtransporterade transporterna.  

Buller 

Buller kopplat till sjöfarten och framförallt hamnverksamhet har beaktats mer under de senare 

åren när intresse för att expandera bostadsbyggandet har ökat vid sjönära områden. Det 

genomförs t.ex. en statlig utredning om en eventuell förändring av tillåtna bullernivåer för 

boende för att kunna bygga bostäder närmare industriområden dit hamnar räknas. Det har 

dock inte framkommit i det underlag vi har funnit om bullret från själva fartygen i hamnen har 

en relevant marginalkostnad. I de studier vi har tagit del av har stora delar hänvisats till 

godshantering och hamnverksamhet i sig, snarare än själva fartygen. Detta är något som det 

finns behov av att studera närmare för att avgöra om det är relevant att beräkna 

marginalkostnader för sjöfartens bullerutsläpp. 

Trafiksäkerhet 

Ett antal studier har presenterats som studerat sjöfartens trafiksäkerhet, och de tyder på att det 

är relativt små marginalkostnader. Studien genomförd av Lundkvist (2010) indikerar dock att 

liv och hälsa inte utgör den största kostnadsposten för sjöfartsolyckor utan att miljökostnader 

och materiella kostnader utgör större poster. Det bedöms därför som ett område där 

forskningen behöver uppdateras och inkludera fler aspekter än vad som görs idag (i alla fall i 

ASEK:s beräkningar). Vidare finns risken för stora katastrofer inom sjöfarten, men dessa har 

en låg sannolikhet för att inträffa och flera regleringar finns implementerade idag för att 
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förebygga effekterna av dessa svåra olyckor. Hur säkerhetsrisker i säkra system ska hanteras 

är ett annat forskningsområde som är intressant för vidare studier. 

Övriga marina externaliteter 

Vi har presenterat studier om ett flertal effekter på den marina miljön som sjöfarten genererar, 

såsom vattenföroreningar, sedimentföroreningar, erosion och införandet av främmande arter. 

Till vår kännedom har det inte funnits några försök till värderingar av marginalkostnaderna 

för dessa externa effekter kopplat till sjöfartens påverkan. Inte heller av habitat- och 

biodiversitetsförluster kopplade till sjöfarten. I litteraturöversikten finns en modell framtagen 

av Ng och Song (2010) för att beräkna de totala externa miljöeffekterna från fartygens 

operationella verksamhet. Efter kommunikation med en av artikelförfattarna, Adolf K.Y. 

Ng32, framkommer det att det är möjligt att anpassa modellen för att beräkna 

marginalkostnader i svenska hamnar. 

Komplexiteten och sambanden (både synergier och kontradiktoriska samband) mellan olika 

miljöeffekter föranleder en övergripande ekosystemtjänstansats enligt bl.a. Havs- och 

vattenmyndigheten (2013). Det kan vara en möjlig väg att redovisa marginalkostnader för 

sjöfarten som en samlad marginalkostnad av påverkan på ekosystemtjänster. 

Forskningsområdet kring värdering av ekosystemtjänster växer, se bl.a. SOU (2013b) och 

Havs-och vattenmyndigheten (2012). Detta är ett område som dock kommer att kräva flera år 

innan tillförlitliga marginalkostnader kopplade till sjöfarten kan tänkas beräknas. Det 

argumenteras därför i bl.a. Havs- och vattenmyndigheten (2013) att det är viktigt att 

upprätthålla och stötta miljöns återhämtningsförmåga (resiliens), och att det kan ses som en 

effektiv åtgärd för påverkan på den marina miljön, när det är svårt att införa andra effektiva 

förebyggande åtgärder. Det är ändå relevant att försöka beräkna marginalkostnader för att få 

en uppfattning om vilka källor som bidrar till de negativa effekterna, genom att kartlägga 

effektsambanden. Litteraturen visar på att flera värderingsstudier av effekter finns, men att det 

saknas effektsamband för sjöfarten. Det är ett intressant område att studera vidare med 

potentiellt relevanta marginalkostnader att beakta. 

Hur ska marginalkostnaderna hanteras med avseende på differentiering? 

Litteraturen pekar på att många av de externa effekterna bör differentieras vid 

marginalkostnadsberäkningar. Tyvärr så är det inte alltid som det teoretiskt korrekta är 

möjligt att praktiskt genomföra. Till exempel vore en väldigt differentierad marginalkostnad 

för luftföroreningar välkommen men på grund av bl.a. komplexiteten det genererar behöver 

man kompromissa för att genomföra beräkningarna. 

Litteraturstudien som har genomförts visar på att många av de externa effekterna kan behöva 

differentieras för att ge en mer rättvisande bild. Lotsningsmarginalkostnaden kan behöva 

differentieras geografiskt, likaså gäller för isbrytning som även bör differentieras utifrån tid 

då tjänsten inte är aktuell året om. Utsläpp av luftföroreningar behövs differentieras givet 

geografiskt område, samt för olika fartyg och fartygsegenskaper. Fartygsdifferentiering 

behövs även för klimatgaser. 

För övriga externaliteter som vi har behandlat i vår förstudie, dvs. trafiksäkerhet, buller och 

marina effekter, är behovet av differentiering inte lika tydligt. Den geografiska 

differentieringen kan dock tänkas vara relevant för alla externaliteter, t.ex. kan risken för 

olyckor variera i olika farleder, bullerstörningar, främst relevanta i närheten av 

bostadsområden och olika marina miljöer är olika känsliga (t.ex. är Östersjön klassat som ett 

speciellt känsligt havsområde). Östersjöns klassning som speciellt känsligt havsområde beror 

                                                 
32 E-post 2013-02-21. 
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på dess bräckta vatten, låg utväxling av nytt vatten, och redan idag syrefattiga miljö med hög 

övergödning. En studie från Havs- och vattenmyndigheten (2013) summerar en större studie 

som har studerat miljökonsekvenserna i Östersjön och delvis även värderat dessa. Detta är ett 

arbete som det vore av intresse att studera vidare för att koppla till sjöfartens del av inverkan 

på effekterna i Östersjön.  

Även utvecklandet av spridningsmodeller för sjöfarten är viktigt för att kunna estimera bra 

marginalkostnader. Några spridningsmodeller beskrivs inom TESS33 som nämnts tidigare 

(Nerhagen et al, 2009). Det pågår också ett samarbete mellan SMHI, Sjöfartsverket och 

Naturvårdsverket där Airviro-verktyget (se avsnitt 3.1) har utvecklats för att analysera 

sjöfartens luftutsläpp med avseende på lokal spridning. Det behövs dock mer tillämpning av 

dessa verktyg och tvärvetenskapliga samarbeten för att kunna använda dem även för att 

fastställa effektsamband som underlag för beräkning av marginalkostnader.  

Vidare kan generella siffror beräknade per ton utsläpp vara bra underlag för att de kan 

användas i olika sammanhang, och emissionsfaktorer för olika fartygstyper kan redovisas 

separat. Där en differentiering per ton- eller personkilometer (eller annat mått) kan beräknas 

beroende på fartygstyp, och utifrån grunddata kan man sedan göra differentieringar. 

Litteraturen visar på en stor variation mellan olika mått som används idag. 

                                                 

33 Traffic Emissions, Socioeconomic valuation and Socioeconomic measures 
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10 Slutsatser 

1. De marginalkostnader som vi föreslår bör beaktas för uppdatering för sjöfarten är 

lotsning, isbrytning, luftföroreningar och växthusgaser, baserat på deras relativa 

storlek i Sverige. 

2. Mer forskning, utöver det här projektet, krävs för buller och marina externaliteter för 

att avgöra om de är relevanta eller ej för sjöfarten ur ett marginalkostnadsperspektiv.  

3. För trafiksäkerhet visar litteraturen på att marginalkostnaderna är relativt små. Men 

också att andra aspekter än liv och hälsa, som enbart ingår i dagens 

ASEK-värderingar, utgör stora kostnadsposter för sjöfartsolyckor (t.ex. miljökostnader 

och kostnader för näringslivet). Därför ser vi det som ett prioriterat område att forska 

vidare på. 

4. För vissa externa effekter är det bland annat svårt att bedöma risker då de är väldigt 

små, t.ex. för införandet av främmande arter och stora oljeutsläpp, men som kan leda 

till stora konsekvenser. Det är ändå viktigt att se till effektsambanden för att härleda 

vilka som är de viktigaste källorna för påverkan och hur man kan göra en uppskattning 

av externa kostnader i säkra system där sannolikheten för att det exempelvis inträffar 

en olycka är liten.  

5. Differentieringar ser vi som relevanta för främst isbrytning (i tid och beroende på var 

fartyget trafikerar) och luftföroreningar (geografisk differentiering). För 

luftföroreningar och växthusgaser borde även differentieringar baseras på olika 

fartygstyper. 

6. Hamnar bör beaktas för sig, och för sjöfarten bör enbart fartygets externa kostnader i 

hamn tas med. Hamnar, likt terminaler, hanterar flera trafikslag och externa effekter 

här bör inte beaktas med hänsyn enbart till ett fartyg som anlöper hamnen, utan som 

ett tillägg vid en transportkedja. 
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